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Lançamento do
Projeto “Aventuras

Musicais da
Palavra Cantada” 
atrai multidão em 

Taubaté
O Plenário pode votar 
nesta semana a Proposta 
de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 57A/1999, que 
determina a expropriação 
das terras nas quais se ve-
rifica a exploração de tra-
balho escravo, com sua 
consequente destinação à 
reforma agrária e a progra-
mas de habitação popular.
Líderes partidários pro-
curam acordo para vo-
tar terça-feira (27) tanto 
a PEC quanto o Projeto 
de Lei do Senado (PLS) 
432/2013, que disciplina 
os procedimentos relati-
vos à expropriação de pro-
priedades rurais e urbanas 
envolvidas com a práti-
ca de trabalho escravo.
No mesmo dia, o Sena-
do deve votar, em regi-
me de urgência, projeto 
(PLS 193/2003) que al-
tera a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) 
para considerar perigo-
sa a atividade de quem 

trabalha em bicicleta.
A proposição, de auto-
ria do senador Marce-
lo Crivella (PRB-RJ), 
será examinada na 
forma do projeto subs-
titutivo aprovado pela 
Câmara dos Deputados. 
O substitutivo depen-
de de parecer da Comis-
são de Assuntos Sociais 
(CAS), a ser apresentado 
diretamente no Plenário.
Questões ligadas aos di-
reitos dos trabalhado-
res também serão ava-
liadas pela Comissão 
Mista de Consolidação 
das Leis e Regulamenta-
ção da Constituição. Ain-
da na terça, o colegiado 
– composto por deputa-
dos federais e senadores 
– discutirá as emendas
 apresentadas ao pro-
jeto que trata da regu-
lamentação do traba-
lho doméstico (PLS 
224/2013 - Complemen-
tar) e ao  PLS 432/2013.

Pan-Americano de
Handebol em Taubaté

Taubaté recebe entre os 
dias 28 de abril e 1º de 
julho os jogos Pan-Ame-
ricanos de Handebol. É a 
segunda vez que o even-
to acontece na cidade.
A equipe de Taubaté é a 
atual campeã pan-america-
na e vai tentar o bicampeo-
nato e a vaga para o Mun-
dial Super Globe. Além 
de Taubaté, as equipes do 
Pinheiros (SP), Colégio 
Ward (ARG), SAG Villa 
Ballester (ARG) e Lutera-
no de Valparaíso (CHI) vão 
participar do campeonato.
O Pan-Americano de Clu-
bes é o campeonato classi-
ficatório para o Super Glo-
be, o mundial de clubes da 
modalidade, realizado em 

Doha, no Qatar. No Super 
Globe do ano passado a 
equipe de Taubaté repre-
sentou as Américas e ficou 
em 6º lugar na competição.
A edição deste ano será em 
formato de chave única, 
por pontos corridos. Todos 
jogam contra todos, em 
turno único. Quem somar 
mais pontos leva o título.
Os jogos terão entrada fran-
ca e acontecem no ginásio 
do Cemte, localizado na 
Av. Francisco Alves Mon-
teiro, Novo Horizonte.
Veja tabela com ho-
rário dos jogos:
Quarta-feira (28)
18h - Colégio Ward 
(ARG) x Luterano (CHI)
20h - Abertura oficial

20h30 - Taubaté (BRA) 
x Villa Ballester (ARG)
Quinta-feira (29)
18h - Villa Ballester 
(ARG) x Pinheiros (BRA)
20h - Luterano (CHI) 
x Taubaté (BRA)
Sexta-feira (30)
16h - Villa Ballester 
(ARG) x Luterano (CHI)
18h - Pinheiros (BRA) 
x Colégio Ward (ARG)
Sábado (31)
16h - Colégio Ward 
(ARG) x Taubaté (BRA)
18h - Pinheiros (BRA) 
x Luterano (CHI)
Domingo (1º)
14h - Colégio Ward (ARG) 
x Villa Ballester (ARG)
16h - Taubaté (BRA) 
x Pinheiros (BRA)

Vários atletas participaram 
da XVII Prova Pedestre do

Geninho de Tremembé

Com aproximadamente 
400 participantes, a XVII 
Prova Pedestre do Geninho 
de Tremembé aconteceu 
no último domingo, 25, 
com largada e chegada na 
Praça da Estação. Antes do 
evento aconteceu um aque-
cimento para os atletas.
A prova contou com a 
participação de equipes e 
atletas de várias cidades 
da região. Nesta edição 
os números indicam que a 
prova ganhou uma dimen-
são regional, atraindo cada 
vez mais atletas, além do 
grande prestígio entre o 

público tremembeense.
Houve distribuição de 
prêmios e todos os cor-
redores ganharam meda-
lhas de participação e os 
vencedores de cada cate-
goria receberam trófeus.
O nome da prova é 
uma homenagem ao 
atleta tremembeense 
Francisco Eugênio da Cos-
ta Francisco (Geninho) que 
nasceu no dia 14 de maio de
 1967. Filho de Francis-
co Costa e Maria Trin-
dade Costa, ingressou 
na Prefeitura Municipal 
de Tremembé em 26 de 

maio de 1987, onde de-
senvolveu diversos tra-
balhos, principalmente, 
em relação ao esporte do 
município. Geninho ado-
rava correr pela cidade 
e treinava diariamente, 
sempre descalço. Partici-
pou de diversas compe-
tições, de jogos abertos 
e regionais, de provas da 
São Silvestre, entre outras.
A corrida que está 
na sua XVII edição 
é uma realização da 
Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria 
de Turismo, Cultura.
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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 Galvao de 
França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 
19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves 
Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca 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 Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTEMonteiro Lobato promove 
Semana de Meio

Ambiente

 Campeonato
Brasileiro de
Canoagem foi 

atração em
Redenção da

Serra
Mais uma vez a nossa que-
rida cidade foi escolhida 
para sediar o Campeo-
nato Brasileiro de Cano-
agem. Uma parceria da 
Secretaria de Esportes de 
Redenção da Serra com 
a CBNa (Confederação 
Brasileira de Canoagem). 
Nossas águas tranquilas e 
com baixo índice de ven-
to, é o que torna a repre-
sa um local perfeito para 
a prática do esporte. O 
Campeonato foi realiza-
do em dois dias, sábado 
(24) e domingo (25). O 
evento contou com a par-
ticipação de aproximada-
mente 170 atletas de sete 
estados brasileiros - São 
Paulo, Bahia, Rio Grande 
do Sul, Distrito Federal, 
Tocantins, Paraná e Pará. 
Apesar da garoa e do frio 
que estavam presentes 
durante os dois dias de 
prova, os atletas não desa-
nimaram e remaram para 
buscar as primeiras colo-
cações. Foram realizadas 
largadas de diversas ca-
tegorias: Infantil, Menor, 
Cadete, Sênior, Master, 
Open e Canoagem Adap-
tada; com percursos que 
acontecem sem portages 
ou com 1, 2, 3 ou 5 porta-
ges dependendo da catego-
ria em disputa. As distân-
cias percorridas variam de 
3, 5, 10, 15, 20 e 28 quilô-
metros. A lista dos atletas 
classificados será disponi-
bilizada no site da CBNa 
www.canoagem.org.br . 
O Campeonato realizado 
em Redenção da Serra foi 
uma seletiva para o Mun-
dial de Oklahoma (EUA). 
Segundo as regras esta-
belecidas pelo Comitê de 
Canoagem Maratona da 
Confederação Brasileira 

de Canoagem apenas os 
dois primeiros colocados 
das provas K1, K2, C1 
E C2 das categorias Sê-
nior e Junior masculino, 
K1 Sub-23 e das provas 
K1 e K2 das categorias 
Sênior e Junior feminino 
estarão aptos a represen-
tar o país na competição.
No Brasil a prática do es-
porte chegou no ano de 
1943, através do alemão 
José Wingen, ele construiu 
uma embarcação de ma-
deira parecida com as que 
ele competia em sua infân-
cia. Foi dessa forma que 
surgiu o primeiro caiaque 
no país, chamado de re-
gata. Porém, a canoagem 
passou por momentos e foi 
na década de 70 e 80 que 
a prática e a construção 
dos “barcos” foi retomada. 
A sede da Confederação 
Brasileira de Canoagem 
fica na cidade de Curitiba.
“Este evento é de grande 
importância para a cidade e 
para o desenvolvimento do 
esporte em Redenção – de-
pois desse grande impacto 
que o campeonato trouxe 
iremos retomar com os 
projetos de canoagem. Te-
mos muitos atletas reden-
censes que nos trarão mui-
tas vitórias, e além de tudo 
temos um dos melhores 
locais para treino do país” 
disse o prefeito da cidade.
Todas as fotos do even-
to estão disponíveis no 
site da Prefeitura http://
www.redencaodaserra.
sp.gov.br/galeria-eventos.
php?id=000093. Infor-
mações, solicitações ou 
sugestões podem ser en-
viadas para o e-mail con-
tato@redencaodaserra.
sp.gov.br ou através do 
telefone (12) 3676-1282.
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