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Investidores confirmam 
inauguração do Pátio 

Pinda Shopping no dia 
14 de novembro

Quem passa pela Rua Al-
cides Ramos Nogueira 
- estrada Pinda /Taubaté 
- já pode imaginar o que 
será o empreendimen-
to Pátio Pinda Shopping. 
Cerca de 200 homens de 
várias empreiteiros tra-
balham em dois turnos 
para que o primeiro gran-
de centro de compras de 
Pindamonhangaba seja 
entregue no prazo pre-
visto, ou seja: 14 de no-
vembro e 2013.  Adriano 
Nogueira, gerente do Sho-
pping garantiu que o cro-
nograma será cumprido. 
“A previsão é para o dia 14, 
é uma meta e a gente não 
tem previsão de mudar! É 
uma meta que a gente tem 

certeza que vai alcançar!”
De acordo com Nogueira, 
70% das lojas já estão co-
mercializadas e ele confir-
ma as grandes âncoras con-
tratadas e comprometidas 
com o shopping, casos da 
Renner, C&A, Riachuelo. 
“Tem outras âncoras 
querendo entrar e a gen-
te não tem espaço físico 
pra isso! Nós temos  ain-
da 30% pra negociar e 
isso vai ser fácil, com 
o sucesso do shopping”
Serão quatro salas de 
cinema Cineflix (Mul-
tiplex), sendo duas de-
las 3D e estacionamen-
to para 1.500 vagas. 
O Pátio Pinda Shopping 
tem 23 mil² de ABL 

(área bruta locável).
Adriano NogueiraAdriano 
Nogueira ressalta a par-
ceria com a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, e reco-
menda que os interessados 
nas oportunidades de tra-
balho no novo shopping 
procurem o Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador - 
PAT, onde as vagas estão 
disponibilizadas e os cur-
rículos são selecionados.
Interessados em colocar 
sou marca, podem  pro-
curar a central de ven-
das que fica na: Rua Al-
cides Ramos Nogueira 
n°790 lojas 01/02 socor-
ro - Pindamonhangaba 
tel:12 3522-5591, site 
www.patiopinda.com.br

Entre 30 de outubro e 02 
novembro, educadores do 
Guri realizam apresenta-
ções gratuitas e abertas 
ao público, no Auditório 
Claudio Santoro, em ho-
menagem ao ex-aluno 
Renan Robert Danese. 
Campos do Jordão recebe 
o I Festival de Música do 
Projeto Guri, programa de 
formação musical da Se-
cretaria de Estado da Cul-
tura voltado para crianças 
e adolescentes entre 6 e 18 
anos, de 30 de outubro a 
02 de novembro, no Audi-
tório Claudio Santoro, às 
20h. Nesta primeira edi-
ção, o homenageado será 
o ex-aluno Renan Robert 
Danese, falecido recente-
mente. A cidade foi esco-
lhida para sediar o evento 
por ser conhecida pelos 
tradicionais festivais de 
música e abrigar belezas 
naturais que atraem o tu-
rismo. Cerca de 190 edu-
cadores das 11 regionais 
do Projeto Guri – Amigos 
do Guri, distribuídas pelo 
Estado de São Paulo, apre-
sentarão espetáculos com 
diversos instrumentos, 
como os de sopro, cordas 
dedilhadas, percussão, 
entre outros. Pioneiro em 
sua concepção, o Festi-
val é gratuito e aberto ao 
público e é inspirado em 
outros eventos musicais 
realizados no Brasil e no 
mundo. Por isso, além de 
educadores do Guri, conta 
com a presença de impor-
tantes músicos brasileiros 
contemporâneos e de um 
convidado internacional, 
o clarinetista italiano Luca 
Luciano.  “O objetivo des-
te encontro é realizar uma 
capacitação técnica por 
meio de aulas, masterclas-
ses e apresentações de alto 

nível artístico”, explica 
José Henrique de Cam-
pos, diretor educacional 
da Amigos do Guri. Para 
o prefeito de Campos do 
Jordão, Fred Guidoni, é 
uma honra para a cidade 
sediar o Festival. “O Guri 
está conosco há mais de 
10 anos. Das suas aulas 
saíram artistas que hoje 
representam a cidade no 
Brasil e no mundo. Alguns 
destes músicos compõem 
a Orquestra Campos Fi-
larmônica, primeiro grupo 
local a se apresentar em 
40 anos do Festival de In-
verno de Campos do Jor-
dão.” O prefeito também 
salienta a importância das 
apresentações gratuitas, 
no centro da Abernéssia, 
bairro popular de Campos 
do Jordão. “Isso fará com 
que a cidade viva um mo-
mento especial, com mú-
sica em diversos lugares”, 
diz. Uma das apresenta-
ções será dentro do Mer-
cado Municipal. Também 
haverá apresentações no 
Espaço Cultural Dr Além. 
Para abrir a programa-
ção, no dia 30 de outubro, 
quarta-feira, os violonistas 
do Quarteto TAU recebem 
o clarinetista Luca Lucia-
no e interpretam, em con-
junto e em números solos, 
canções de artistas brasi-
leiros e composições do 
próprio Luca.  Já na quin-
ta-feira, 31 de outubro, o 
Grupo de Choros - forma-
do por educadores do Guri 
- realiza apresentação com 
foco na música popular 
brasileira. O final de se-
mana abre com noite eclé-
tica. No dia 1º de novem-
bro, sábado, sobe ao palco 
o Duo À Moda da Casa, 
dos percussionistas Rafa-
el Y Castro e Julio Barro, 

além dos grupos Combo 
Jazz, Grupo de Percussão 
e Banda, ambos formados 
por educadores do Projeto 
Guri. Encerram o Festival, 
no dia 02 de novembro, 
as formações de Camera-
ta de Violões, Orquestra e 
Coro (também compostas 
por educadores do Guri). 
O I Festival de Música do 
Projeto Guri conta com as 
parcerias da Organização 
Social ACAM Portinari e 
da Prefeitura Municipal 
da cidade. O polo de ensi-
no do Guri em Campos do 
Jordão conta com o apoio 
da SKY, que também 
apoia os polos de Taubaté 
e São Carlos. Sobre o con-
vidado internacional Luca 
Luciano. Luca Luciano é 
clarinetista e compositor 
italiano que, atualmente, 
mora em Londres. Co-
meçou sua carreira aos 
12 anos, se apresentando 
em um dos salões mais 
consagrados de sua ci-
dade natal, Nápoles, e se 
formou no Conservatório 
de Salerno (Itália). Seu 
trabalho de pesquisa foca 
as técnicas estendidas do 
repertório contemporâneo 
e novas composições para 
clarinete solo. Nos últi-
mos dez anos, Luciano se 
identificou cada vez mais 
na demanda como solista 
e tem seguido uma carrei-
ra como artista viajando 
pelo Reino Unido e exte-
rior. Serviço: I Festival de 
Música do Projeto Guri. 
Dia: de 30/10 a 2/11, 4ª 
a domingo. Horário: 20h. 
Local: Auditório Claudio 
Santoro. Endereço: Av. 
Dr. Luís Arrobas Martins, 
1880 – Alto da Boa Vista - 
Campos do Jordão/SP. En-
trada franca. Projeto Guri. 
www.projetoguri.org.br

Campos do Jordão  
recebe o I Festival de 

Música do Projeto Guri

Os artistas de Pindamo-
nhangaba classificados na 
fase municipal do Mapa 
Cultural Paulista seguem, 
a partir de 17 de novem-
bro, para a fase regional. 
 Os destaques nessa nova 
fase seguirão para a esta-
dual, quando serão escolhi-
dos os melhores em todas 
as modalidades artísticas 
do estado de São Paulo. 
Pinda participa, na regio-
nal, de dança, teatro, mú-
sica instrumental, vídeo, 
artes visuais e literatura. 
 A competição de teatro 
será nos dias 17 e 23 de 

novembro, em Caraguata-
tuba, cidade que sediará, 
também, as modalidades 
de dança, no dia 24, e de 
artes visuais, que terá a 
seletiva no dia 24. Jacareí 
sediará as apresentações 
de literatura, no dia 26,  
e música instru-
mental, no dia 27.  
As apresentações de vídeo 
serão em Ilhabela, no dia 28.  
Os representantes de Pin-
da são: em dança, Proje-
to Saindo das Ruas; em 
teatro, Cia TEP – Teatro 
Experimental de Pinda-
monhangaba; em música 

instrumental, Camerata 
Orquestra Jovem; em ví-
deo e fotografia, Müller 
Anderson Marin Zefe-
rino; em artes plásticas, 
Lenice Lopes da Silva,  
Felipe Callipo e Mô-
nica Kaneshiro; e, 
em literatura, Alber-
to Marcondes Santiago,  
Anamaria Marcondes, Au-
dinete Alves de Barros, 
Giovani Salgado Romão,  
Rodrigo de Oliveira 
Dias, Rosana Dalle Leme 
Celidonio e Luiz Hen-
rique Nascimento, em 
conto, crônica e poesia.

Pinda participa do 
Mapa Cultural Paulista 

Regional

Mais uma vez, Pindamo-
nhangaba vai respirar tea-
tro. De 2 a 17 de novem-
bro, a cidade recebe a 36ª 
edição do Feste – Festival 
Nacional de Teatro, com 
peças para pessoas de 
todas as idades. O Festi-
val vem, neste ano, com 
novidades. Por não ser 
um evento competitivo, 
o Feste não terá comis-
são julgadora, mas sim, 
debatedores e um provo-
cador, que atuarão para 
enriquecer os trabalhos 
apresentados na cidade. 
Os debatedores conversa-
rão com o grupo ao final 
de cada espetáculo, fazen-
do as devidas pontuações, 
quanto a realização do tra-
balho de diretor, atores, 
cenografia, sonoplastia e 
outros requisitos técnicos 
de uma montagem. Os de-
batedores serão Claudinei 
Alves Brandão (infantil), 
Elizete Gomes (rua) e 
Marcelo Denny (adulto). 

O provocador, Fábio Men-
des, analisará o trabalho 
de dramaturgia, da con-
cepção à encenação e, no 
dia após a apresentação, 
divulgará um relatório, do 
qual o público geral terá 
acesso. Espetáculos. O 36º 
Feste terá 22 espetáculos, 
sendo três convidados, 
sete adultos, seis infantis 
e seis de rua. Os espetácu-
los infantis e adultos serão 
realizados no Espaço Cul-
tura Teatro Galpão (antiga 
Cootepi), às 15 e 21 horas. 
Os ingressos deverão ser 
retirados na bilheteria do 
Teatro, com antecedência, 
com a doação de produtos 
de limpeza ou de higiene 
pessoal, que serão repas-
sados ao Fundo Social 
de Solidariedade. Para os 
infantis, a partir das 13 
horas e para os adultos, a 
partir das 17 horas. Os es-
petáculos de rua serão no 
Bosque da Princesa, às 10 
e 15 horas, nos finais de 

semana. A abertura será no 
Bosque da Princesa, no sá-
bado (2), às 15 horas, com 
o espetáculo convidado 
“Desvairado Desassosse-
go – O Encontro de Mário 
de Andrade e Fernando 
Pessoa”, com a Cia Rou-
pa de Invento, que está 
vindo para a cidade pelo 
Circuito Cultural Paulis-
ta. No domingo (3), às 21 
horas, acontece a abertura 
do Espaço Cultural Teatro 
Galpão, com o espetáculo 
convidado “Para Meninos 
e Gaivotas, um Voo Ra-
sante”, com a Cia Sylvia 
que te Ama Tanto, de São 
Paulo. O Festival Nacio-
nal de Teatro é realizado 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação, 
Cultura e Turismo, e or-
ganizado pelo Departa-
mento de Cultura. A pro-
gramação completa está 
nowww.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br/feste2013

36º FESTE: Debatedores e 
provocador são novidades
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Quando estiver 100% im-
plantado, aeroporto pre-
mium e condomínio vão 
empregar 30 mil pessoas
Até o começo do ano que 
vem, as obras do Aerova-
le, o primeiro aeroporto 
privado cercado de con-
domínio aeronáutico e 
industrial que está sendo 
erguido em Caçapava, vai 
contratar 2 mil pessoas, en-
tre funcionários diretos e 
indiretos. As contratações 
já começaram, 200 novas 
pessoas já estão trabalhan-
do, há 60 vagas em aber-
to, 10 administrativas e 50 
na área operacional, mas 
o ritmo deve ser acelera-
do nas próximas semanas.
Com o fim da fase de ter-
raplanagem, que mobiliza 
mil pessoas aproximada-
mente, além de 223 equi-
pamentos de grande porte, 
começam as obras de in-

fraestrutura do aeroporto 
– calçamento, canalização 
de águas, urbanização etc. 
Com acesso pelas rodovias 
Carvalho Pinto (300 me-
tros) e Presidente Dutra (4 
km), o Aerovale é um pro-
jeto da Construtora Penido 
e oferece ao todo 117 lotes 
aeronáuticos de até 13.500 
metros quadrados, com 
acesso direto à pista. Nes-
ta área devem ser instalar 
empresas de manutenção 
de aeronaves, táxi aéreo, 
hangares, entre outros. E 
mais, 188 lotes industriais 
e comerciais de até 15 mil 
metros quadrados devem 
abrigar empresas de pres-
tação de serviços, dentre 
elas restaurantes, bancos, 
hotéis e conveniências.
São 2,3 milhões de me-
tros quadrados e um in-
vestimento de R$ 223 
milhões só para entregar 

o empreendimento fun-
cionando aos condôminos. 
Cerca de 30% dos lotes já 
foram comercializados. 
A pista começa a ope-
rar em maio do próximo 
ano e o condomínio será 
entregue em dezembro.  
Quando todas as em-
presas já estiverem fun-
cionando, serão mais de 
30 mil novos postos de 
trabalho no Aerovale.
Para os interessados em 
se candidatar a uma vaga, 
a Construtora Penido so-
licita que os currículos 
sejam enviados para dp@
penido.com.br O banco 
de profissionais cadas-
trados na construtora vai 
ser compartilhado tam-
bém com os fornecedo-
res terceirizados. Para 
saber mais do projeto, 
basta acessar www.pe-
nido.com.br/aerovale.

Aerovale vai gerar 2 mil  
vagas de emprego até o  

começo de 2014
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Festa acontecerá no Par-
que das Cerejeiras nos 
dias 07 e 08 de dezem-
bro. O evento é uma rea-
lização da Beneficência 
Nipo-Brasileira de São 
Paulo “Recanto de Repou-
so Sakura Home” e Clube 
Cultural e Recreativo Ce-
reja. No período em que 
as hortênsias florescem na 
serra, a colônia japonesa 
de Campos do Jordão re-
aliza a 13ª Festa das Hor-
tênsias, que acontece nos 
dias 07 e 08 de dezembro, 
das 09h as 17h, no Parque 
das Cerejeiras, que possui 
um belo bosque rodeado 
de verde, onde é possível 

fazer agradáveis passeios. 
A festa terá como atrativos 
comida típica, danças fol-
clóricas, artesanato, ma-
lharia, entre outras e, será 
realizada pela Beneficên-
cia Nipo-Brasileira de São 
Paulo “Recanto de Repou-
so Sakura Home” e Clube 
Cultural e Recreativo Ce-
reja Festa em prol da Casa 
de Repouso Sakura Home, 
onde a Instituição de Lon-
ga Permanência aos Ido-
sos ILPI. A organização 
é feita pela colônia japo-
nesa local com o apoio 
da Prefeitura Municipal 
de Campos do Jordão e 
do site www.guiacampos.

com. Sobre as Hortênsias
A hortênsia ou hidrân-
gea ou hortense é uma 
planta de folhas lar-
gas da família Hydran-
geaceae, pertencente 
ao género Hydrangea.  
Nos açores é conside-
rada invasora e perigo-
sa para a flora nativa.  
Nas montanhas podem-se 
observar de longe como 
que “muros” coloridos 
de hortênsias, o que im-
pressiona os turistas pelo 
efeito. Em função da al-
titude e do clima ame-
no, a hortênsia está ex-
tremamente difundida 
em Campos do Jordão.

Campos do Jordão terá 
13ª Festa das 

Hortênsias

Serviço
13ª Festa das Hortênsias de Campos do Jordão
Data: 07 e 08 de dezembro de 2013
Horário: das 09h as 17h
Local: Parque das Cerejeiras
Vila Albertina – Campos do Jordão - SP
Venda de ingressos no local do evento
Inteira: R$ 5,00
Estudantes com carteirinha - R$ 2,00.
Idosos e crianças até 10 anos não pagam
Informações: (12) 3662-2911 ou guiacampos.com

Aulas online são gratui-
tas e de fácil navegação. 
Outubro – O Sebrae-SP 
ampliou o portfólio do 
programa de Educação a 
Distância (EAD). Agora, 
o catálogo de opções con-
ta com os cursos  de Redes 
Sociais e Sustentabilidade 
com conteúdo voltado ex-
clusivamente para empre-
sários de micro e pequenos 
negócios.  “Os dois cursos 
focam no planejamento e 
na compreensão do con-
ceito de sustentabilidade 
e rede social. É muito co-
mum entre os pequenos 
negócios a adoção dessas 
práticas sem qualquer co-
nhecimento e estratégia 
prévia”, explica Bruno 
Caetano, diretor superin-
tendente do Sebrae-SP. O 
curso de Sustentabilidade 
mostra que este tema está 

muito mais próximo das 
pequenas empresas do que 
elas imaginam. Durante 
as aulas, o empreendedor 
faz um diagnóstico de seu 
negócio e consegue iden-
tificar quais pontos ele 
precisa trabalhar para que 
sua empresa se torne real-
mente sustentável. As Re-
des Sociais ganharam uma 
atenção especial do Se-
brae-SP pois os pequenos 
negócios estão cada vez 
mais aderindo a esta ideia. 
A preocupação é demons-
trar aos empresários que 
levar a empresa para as 
redes sociais pode ser uma 
oportunidade de negócios, 
mas exige planejamento. 
Durante as aulas, os em-
preendedores passam a 
conhecer os desafios e as 
vantagens que envolvem 
a presença digital da em-

presa nas Redes Sociais e 
são sensibilizados para de-
finirem fluxos de informa-
ção, estabelecer rotina de 
trabalho e fazer a correta 
identificação de públicos 
e estratégias de relacio-
namento. “A Educação a 
Distância do Sebrae-SP 
é sucesso devido a sua 
praticidade e excelente 
conteúdo”, explica Bruno 
Caetano. “Só no primeiro 
semestre desse ano, 35 mil 
pessoas cursaram as aulas 
à distância do Sebrae-SP.” 
Os dois novos cursos e to-
das as opções de EAD do 
Sebrae-SP são gratuitos e 
podem ser acessados pelo 
www.sebraesp.com.br/
ead. Após a conclusão de 
cada curso é emitido um 
certificado e material didá-
tico é disponibilizado para 
download ou impressão.

Sebrae-SP lança cursos a 
distância sobre Redes  

Sociais e Sustentabilidade 
para pequenos negócios

Atividade tem o objeti-
vo de atualizar empresas 
de alimentação sobre te-
mas como planejamen-
to, organização e gestão. 
 O Sebrae-SP realiza entre 
os dias 29 de outubro e 1º 
de novembro na Escola do 
Trabalho de Taubaté o cur-
so Sabor & Gestão, volta-
do às micro e pequenas 
empresas que atuam no 

segmento de alimentação.
A atividade gratui-
ta visa apresentar boas 
ideias para o setor de 
alimentação fora do lar,  
um segmento que vem 
crescendo no país – se-
gundo pesquisas recen-
tes de entidades do se-
tor, quase um terço da  
renda familiar brasi-
leira é gasta com ali-

mentação fora do lar.
O curso vai propor-
cionar a possibilidade 
dos empresários donos 
de bares, restaurantes,  
lanchonetes e quios-
ques atualizarem os co-
nhecimentos relacio-
nados às atividades de 
planejamento, organização,  
gestão e contro-
le dos seus negócios.

Taubaté recebe curso Sabor 
& Gestão, do Sebrae-SP

Curso Sabor & Gestão
Data: 29 de outubro a 1º de novembro
Horário: 15h às 21h
Local: Escola do Trabalho (Marechal Artur da Costa e Silva, 
1.555, Vila Jaboticabeira). Evento gratuito, com vagas limitadas
Inscrições para a palestra e mais informações pelos telefones (12) 
3621-5223 e (12) 3922-2977
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O Ubatuba Iate Clube 
(UIC) tem o prazer de 
convidar todos os Vele-
jadores de Oceano, para 
participarem do Troféu 
das Ilhas 2013 a realizar-
se em UBATUBA, confor-
me programa previsto no 
presente Aviso de Regata. 
1 – ENTIDADES INTE-
GRANTES DO EVENTO:
O R G A N I Z A Ç Ã O :
UBATUBA IATE 
CLUBE. ENTIDA-
DES APOIADORAS:
Radio Eldorado; AP-
V-RGS – Associação 
Paulista dos Veleja-
dores da Classe RGS;
FEVESP – Federa-
ção de Vela do Es-
tado de São Paulo;
Associação Comer-
cial de Ubatuba;
Supermercado Paulista;
Farol das Tintas;
I n t e r n a t i o n a l ;
Fidelis Seguros;
T e l e s m a r ;
B o m b a r c o ;
Flutuante Ipiranga;
Gel Chopp. 2 – DATAS:
15, 16 e 17 de NO-
VEMBRO 2013
A estadia dos veleiros 
competidores vindos de 
fora da localidade da en-
tidade sede (Ubatuba) é 
livre no UIC – UBATUBA 
IATE CLUBE no período 
compreendido entre 10 e 
18 de NOVEMBRO 2013. 
3 – PROGRAMAÇÃO:
15/11/2013 as 12h00: Iní-
cio do evento com Regata 
de Percurso Médio para to-
das as classes convidadas.
Após a Regata Confra-
ternização de abertura do 
evento com a tradicional 
canoa de bebidas, Chopp 
e churrasco. 16/11/2013 
as 11h00: REGATA DE 
PERCURSO LONGO 
para todas as classes 
convidadas – VOLTA 
A ILHA DA VITÓRIA.
Em caso de regime de 
ventos adversos, a re-
gata poderá ser alterado 
para um Percurso Mé-
dio A SER DEFINIDO.
Após a regata, Canoa 
de Bebidas, Chopp no 
BAR PETISCARIA do 
UIC (próximo aos Flu-
tuantes). 17/11/2013 as 
12h00: Regata de Per-
curso curto para todas 
as classes convidadas.
A partir das 15h00: Almo-
ço de encerramento, canoa 
de bebidas, Chopp e ceri-
mônia de premiação com 
sorteio de brindes para os 

competidores em geral 3.1 
- OS PERCURSOS DAS 
REGATAS SERÃO CON-
FIRMADOS NO DIA AN-
TERIOR QUE PRECEDE 
A LARGADA DO DIA, 
APÓS ANÁLISE DA SI-
TUAÇÃO DE VENTOS 
E MAR ENTRE COMIS-
SÃO ORGANIZADORA, 
COMISSÃO TÉCNICA 
E COMISSÃO DE RE-
GATAS. 4 – REGRAS:
O evento será regido con-
forme Regras de Regatas 
á Vela (RRV) da ISAF 
2013/2017, e determina-
ção das regras de classe 
para os veleiros elegíveis 
com Certificados de Me-
dição válidos 2013, do-
cumentos e prescrições 
da Marinha do Brasil.
Para os barcos da Clas-
se RGS, as atualizações 
dos Certificados com va-
lidade 2013, solicitar ao 
Coordenador da Classe 
no telefone (12) 7818-
8936; ou por email: ale-
xmartinho@uol.com.br. 
5 – ELEGIBILIDADE:
Estão convidadas as clas-
ses IRC, ORC e BRA-R-
GS/SP, para veleiros por-
tadores de Certificados de 
Medições válidos de suas 
respectivas Associações de 
Classe; VALIDADE 2013.
Estão ainda convidados 
como BICO DE PROA, 
os Monocascos cabinados 
de oceano e cruzeiro, que 
usem apenas vela grande e 
genoa de dracon, prolan ou 
filme, e balão ou gennaker
de qualquer material e 
que não tenham possuí-
do nos últimos dois anos 
certificado válido de 
medição para as classes 
IRC, ORC ou BRA-R-
GS. 6 - INSCRIÇÕES:
Serão feitas via e-mail 
ou fax com deposito na 
conta do UIC a partir do 
dia 10 de OUTUBRO e 
na sede do UIC nos dias 
14/11 das 14:00 ás 18:00 
hrs. e no dia 15/11 das 
08:30 ás 10:30 hrs. VA-
LOR DAS INSCRIÇÕES:
ATÉ 10/11/2013: R$ 80,00 
por tripulante (exceto um 
tripulante mirim até 14 
anos, que é isento da taxa), 
para as Classes de Oceano;
A PARTIR 11/11/2013: R$ 
100,00 por tripulante (ex-
ceto um tripulante mirim 
até 14 anos, que é isento 
da taxa), para as Classes de 
Oceano; CONTA PARA 
DEPÓSITO DO VALOR 
DAS INSCRIÇÕES:

UBATUBA IATE CLUBE
CNPJ Nº 
4 3 . 8 3 0 . 4 0 5 / 0 0 0 1 - 6 0
Banco BRADESCO S/A
AG.: 1613-6
CC.: 020 789-6. 7 – 
R E G U L A M E N T O :
O regulamento do presen-
te evento estará disponível 
no site (www.ubatubaia-
teclube.com.br) do UIC – 
UBATUBA IATE CLUBE 
a partir do dia 01/11/2013.
As camisetas do evento e 
as Instruções de Regatas ( 
impressas ), estarão a dis-
posição dos competidores 
no dia 15/11/13, a partir 
das 8:30hs, na secretaria do 
UIC. 8 - PREMIAÇÕES :
As Premiações tradicio-
nais do UIC, para os 3 
primeiros colocados de 
cada Classe ou sua divisão 
convidada, e também para 
o FITA AZUL da regata 
de percurso longo, serão 
efetuadas no dia 17 de no-
vembro conforme previsto 
acima. Premiações adicio-
nais poderão ser estabele-
cidas em regulamento ou 
em Instruções de Regatas 
ou a critério da Comissão 
Organizadora. 9 - RES-
PONSABILIDADES :
Os competidores que par-
ticiparem deste Evento o 
farão por seu próprio risco 
e sob sua única responsa-
bilidade; fica valendo a 
REGRA 4 – DECISÃO 
DE COMPETIR, e o UIC 
e/ou a COMISSÃO TÉC-
NICA e/ou a COMISSÃO 
DE REGATAS e/ou os 
PATROCINADORES e/
ou os APOIADORES, 
não se responsabilizam 
por quaisquer danos ma-
teriais, físicos ou morais, 
relacionados diretamente 
a este evento esportivo, 
suas atividades anteceden-
tes, assim como durante 
ou após ser completado.  
10 - DEMAIS IN-
F O R M A Ç Õ E S :
O evento contara com 
uma cobertura mediática 
importante; e já estão con-
firmadas a participação,
da Rádio Eldorado e site 
Bombarco. DEMAIS IN-
FORMAÇÕES: a partir do 
dia 01/11/2013 no Site do 
UIC (www.ubatubaiate-
clube.com.br), ou pelo tel. 
do UIC, XX (12) 3842-
8080, com Jaqueline.
A petiscaria do UIC esta-
rá à disposição para café 
da manhã das 8:00hs as 
10:00hs, com um pre-
cinho bem especial.

1º Aviso de Regata  
TROFÉU DAS ILHAS 2013  

dias 15, 16 e 17 de novembro 
 de 2013

A depressão é uma doença 
já bastante conhecida pela 
maioria das pessoas. Seus 
sintomas mais comuns e 
que podem combinar-se 
entre si são a tristeza, o 
desânimo, a baixa autoes-
tima, o pessimismo, o can-
saço e a ansiedade. Porém, 
pouco se fala sobre as mu-
danças fisiológicas que a 
doença pode causar. Entre 
as principais consequên-
cias dessas alterações está 
o maior risco de infarto 
em pacientes depressivos. 
Por isso, é fundamental o 
acompanhamento médico 
tanto para o diagnóstico 
quanto para o tratamen-
to adequado. De acordo 
com Dr. Isidoro Cobra, 
psiquiatra da Clínica 
Maia Prime, a depressão 
pode provocar alterações 
no sistema imunológico 
e neuroendócrino do pa-
ciente. “Essas alterações 
podem ser, por exemplo, 
o aumento do colesterol, 
da pressão arterial e do 
triglicérides na corrente 

sanguínea e a aceleração 
da frequência cardíaca, fa-
tores que juntos se tornam 
ainda mais perigosos para 
o coração”. Os pacientes 
com depressão podem ain-
da ter comportamentos de 
risco para as doenças do 
coração, assim como para 
o sedentarismo e o abuso 
de álcool. Por isso, a aten-
ção deve ser redobrada. O 
psiquiatra explica que não 
só quem tem depressão 
corre mais risco de sofrer 
infarto, mas quem já in-
fartou também está mais 
propenso a sofrer um epi-
sódio depressivo. “É bem 
provável que as limitações 
que uma pessoa infartada 
tem durante a fase de recu-
peração podem culminar 
numa depressão. Para evi-
tar o infarto em pacientes 
depressivos, o ideal e mais 
importante é melhorar a 
qualidade de vida. Porém, 
não é tarefa fácil, já que a 
pessoa depressiva tende a 
negligenciar o autocuida-
do, descuidando da dieta 

e sem grande motivação 
para atividades físicas. Por 
isso, não é só pensar no in-
farto, é preciso tratar a de-
pressão também.” O trata-
mento da depressão é, na 
maioria dos casos, realiza-
do com medicamentos e a 
psicoterapia também pode 
ser bastante eficaz. Alguns 
pacientes depressivos 
também podem precisar 
de tratamento preventivo 
ou de manutenção - que 
pode levar alguns anos ou 
a vida inteira - para evitar 
o aparecimento de novos 
episódios da doença. “A 
psicoterapia ajuda o pa-
ciente, mas não previne 
novos episódios, nem cura 
a depressão. A técnica au-
xilia o indivíduo a rees-
truturar o seu psicológico, 
aumentando sua compre-
ensão sobre o processo de 
depressão e ajudando-o a 
resolver seus conflitos in-
ternos, o que colabora para 
a diminuição do impacto 
provocado pelo estres-
se”, finaliza Dr. Isidoro.

Depressão pode  
aumentar índice de 

 infarto

Em Taubaté, o feriado 
de 5 de dezembro pode-
rá ser trocado pelo dia 2 
de fevereiro. A proposta 
é dos vereadores da Câ-
mara Municipal, João Vi-
dal (PSB), Salvador Soa-
res (PT), Noilton Ramos 
(PSD) e Pollyana Gama 
(PPS). Eles são autores 
do Projeto de Lei Or-
ginária nº 218 de 2013.   
A ACIT (Associação Co-
mercial e Industrial de 
Taubaté) apoia a extinção 
desse feriado, afim de ga-
rantir a movimentação do 
comércio na cidade, que 
aumenta no final do ano. 
Em pesquisa realizada 
pela entidade, em parce-

ria com o Nupes (Núcleo 
de Pesquisas Econômico-
sociais), o levantamento 
mostra que o feriado evi-
taria uma injeção de até 
R$ 123.674.518,44 vin-
dos da primeira parcela 
do 13º salário dos consu-
midores. Numa projeção 
feita a partir de dados da 
Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo, a 
Prefeitura Municipal de 
Taubaté deixaria de ar-
recadar R$ 811.276,15.  
O dia 5 de dezembro mar-
ca a data em que a Via de 
Taubaté foi fundada por Ja-
ques Félix, no ano de 1645.  
É oficialmente considera-
da como feriado municipal 

desde novembro de 2011. 
 Com a alteração da Lei, 
a comemoração passa a 
ser no dia 2 de feverei-
ro, em menção à eleva-
ção de vila para cida-
de, autorizada em 1842.  
No próxio dia 5 de no-
vembro, haverá audiência 
pública na Caãra Muni-
cipal taubateana para que 
o projeto será debatido.  
“A ACIT conta com a 
presença de todos os em-
presários na audiência”, 
convida Sandra Teixei-
ra, presidente da As-
sociação. “Precisamos 
manter a rotatividade do 
dinheiro no nosso muni-
cípio”, completa Sandra.

Taubaté pode retirar  
feriado de 5 de  

dezembro para não  
perder receita nas  
venda do comércio

O 36º Feste – Festival 
Nacional de Teatro – de 
Pindamonhangaba será 
realizado na cidade entre 
os dias 2 e 17 de novem-
bro, com peças para todas 
as idades. Serão 22 espe-
táculos, sendo três convi-
dados, sete adultos, seis 
infantis e seis de rua. As 
peças da categoria adulto 
serão apresentadas às 21 
horas e as infantis, às 15 
horas, no Espaço Cultural 
Teatro Galpão. As peças 
do teatro de rua serão no 
Bosque da Princesa, às 10 

e 15 horas, nos finais de 
semana. Para os espetácu-
los no Teatro Galpão, os 
ingressos deverão ser re-
tirados com antecedência 
na bilheteria. Ao retirar o 
ingresso, as pessoas que 
tiverem a possibilidade, 
poderão doar produtos de 
higiene pessoal ou de lim-
peza, que serão encami-
nhados ao Fundo Social 
de Solidariedade, para as 
instituições assistenciais 
da cidade. A retirada dos 
ingressos para os espetá-
culos adultos será a par-

tir das 17 horas e para os 
infantis, a partir das 13 
horas. Com a reforma do 
prédio, o Teatro Galpão 
tem 221 lugares. O Fes-
tival Nacional de Teatro 
é realizado pela Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Educação, Cultura e Turis-
mo, com organização do 
Departamento de Cultura. 
A programação com-
pleta e outras informa-
ções do Feste estão no 
www.pindamonhanga-
ba.sp.gov.br/feste2013/

Festival de Teatro é 
atração de novembro 

em Pinda

Anistia de IPTU,  
ISSQN 100% é  
prorrogada até

20 de Dezembro
A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé prorrogou o prazo 
do programa especial de 
anistia de IPTU, ISSQN e 
outros débitos. O desconto 
sobre multas, juros de mora 
e honorários advocatícios 
é de 100%. Trata-se de um 

programa de valorização 
ao bom contribuinte para 
pagamento integral até 
20 de dezembro de 2013.
O pagamento dos débitos 
deve ser feito à vista ou em 
boleto bancário na sede da 
Prefeitura, localizada à 
Rua Sete de Setembro, 

701, Centro. É preciso que 
o contribuinte esteja com 
o carnê atrasado em mãos 
para efetuar o pagamen-
to. Outras informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3607-1023 
ou pelo e-mail dividaati-
va@tremembe.sp.gov.br


