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Com desfile de escolas,
entidades culturais e
organizações militares, o
município de São bento
do Sapucaí comemorou
dia 16 de agosto, seu 179º
aniversário de
e m a n c i p a ç ã o
política.Como de
costume, o desfile se
organizou ao longo da
Avenida Conselheiro

Rodrigues Alves. Um dos
destaques do desfile foi a
participação da
Banda Marcial Municipal
da cidade, que
 passa por um período de
resgate. Com a
 compra de uniformes e
novos instrumentos por
parte da Prefeitura, a
banda teve apenas um mês
para se preparar para o

evento A  Banda da Polícia
Militar do CPI-1 , de São
José dos Campos, seguida
pelo Canil da
Polícia Militar do 5º
BPMI  de Taubaté e os
militares do 6º Bil de
Caçapava e 12ª Cia. De
Engenharia de Combate
Leve, de
P i n d a m o n h a n g a b a ,
encerraram o evento.

São Bento do Sapucaí:
Desfile de escolas e
militares comemora
 179 anos da cidade

Aniversário da cidade:
3 de maio (Cidade velha) 27
de agosto (Cidade nova)
H i s t ó r i c o :
Antigo Bairro de Paiolinho no
município de Taubaté. Foi
elevado à categoria de Vila
pela lei nº 3, de 24 de março
de 1860 e a município, com
a denominação de Redenção
pela lei nº 33, de maio de
1877. Reduzido á condição
de distrito de paz, pelo
decreto nº 6.448, de 21 de
maio de 1934, foi
incorporado ao município de
Jambeiro, comarca de
Caçapava voltando
novamente a ser município
pelo decreto nº 7.353, de 5
de julho de 1935, passou a
pertencer à comarca de
Taubaté, sendo reinstalado a
1º de janeiro de 1939.
Como município instalado no
dia 1º de dezembro de 1877,
foi criada a freguesia de
Paiolinho (Redenção). O
Decreto lei nº 14.334, de 30
de novembro de 1994, deu-
lhe o nome de Redenção da
Serra.Fundador: Família
CursinoData da Fundação:
Ano de 1810,
aproximadamente.Vila:
Redenção da Serra foi
elevada à categoria de vila
em 1860.Município: O
município foi criado em 30 de
novembro de 1944.Clima:
Temperado, muni-ma 15
graus, máxima 26 graus.
T o p o g r a f i a :
Acidentada.Limites: Taubaté,
Natividade da Serra, São
Luís do Paraitinga,
Paraíbuna, Jambeiro e
Caçapava.Área: 319
kmAltitude: 780mAtividades
Econômicas: Pecuária,
produção de leite e culturas
agrícolas.Rodovia: SP-60
SP-125Distância: 163 km da
capital.1- Apresentação:
Redenção da Serra,
município localizado nas
encostas da serra do Mar
tem como base da economia,
a agropecuária, com
destaque para a pecuária
leiteira em pequena escala. A
história do município registra
uma ligação intensa com a
produção rural. Surgido no
início do século XIX, o
pequeno núcleo urbano teve
seu primeiro nome- Santa
Cruz do Paiolinho - em
função de uma pequena

plantação de linho e de
depósitos onde o linho era
guardado, situado ao redor
da capela erguida num local
onde havia morrido um dos
escravos da comitiva dos
fundadores. Em 3 de maio de
1.860 a pequena vila foi
elevada a categoria de
município, tornando-se
independente de Taubaté.Ao
longo dos anos que se
seguiram, Redenção da Serra
sempre se colocou como um
Município produtivo,
principalmente no período do
café, quando fazendas de
grande porte se dedicavam à
essa cultura. Um marco
histórico do município nesse
período foi a libertação
antecipada de seus escravos
ocorrida em 25 de fevereiro
de 1.888, pouco mais de dois
meses antes da assinatura da
Lei Áurea, tornando-se a
primeira do Estado e a
segunda do país a dar
liberdade aos negros.Há 23
anos, com a construção da
barragem da Cesp,
representado os rios
Paraíbuna e Paraitinga para
controlar as cheias do rio
Paraíba, o município teve boa
parte de sua extensão
territorial tomadas pelas
águas. A sede do município
teve que ser mudada. A
inundação de parte de seu
território prejudicou o
município e diminuiu
consideravelmente a sua
produção agrícola em função
da declividade das áreas que
restaram. Isso proporcionou
o crescimento da área
plantada de eucalipto, hoje
uma das principais culturas
locais.A Fapeb foi criada em
1990, por um grupo de
produtores rurais, que
propuseram á prefeitura a
realização da feira para
incentivar a produção
 rural. A partir daí
 ganhou destaque regional
como uma das
principais festas do
calendário de eventos do Vale
do Paraíba, onde não só é
possível ao público o
entretenimento através da
realização de shows e
rodeios, mais também
observar e conhecer o
potencial produtivo do
município com a realização do
torneio leiteiro, no qual é

possível aos produtores
mostrar seus animais e a sua
capacidade de produção de
leite.2- Objetivo: Sendo o
município de Redenção da
Serra de vocação
eminentemente agrícola, a
realização da Fepeb tem o
objetivo de incentivar o
produtor rural a melhorar a
qualidade de seu rebanho, ao
mesmo tempo que serve
como um atrativo para o
turismo local, outra
alternativa econômica para o
município. Com a realidade
dessa festa , espera-se que a
comunidade possa tomar
conhecimento da realidade
do campo e de suas
perspectivas. Por outro lado,
como se sabe, o rodeio é
uma modalidade totalmente
ligada á atividade
rural, que atrai um grande
público, tornando-se inclusive
uma atividade
profissionalizada, de grande
apelo comercial. Além disso,
a festa também marca as
comemorações do 138º
aniversário de emancipação
político - administrativa do
município, que ocorre em 3
de maio.3- Mecânica:
Consiste na realização de
rodeio com duas
eliminatórias, semifinal e final,
com a participação de peões
convidados e distribuição de
prêmios aos primeiros
colocados. Também se
realiza o torneio leiteiro, com
a participação de animais em
lactação, preferencialmente
de produtores locais, com
cinco ordenhas, premiando-
se os animais com maior
produção de leite em quilos.
Além disso serão realizados
shows musicais, com duplas
e grupos de destaque, e bailes
estilizados, além de haver no
local da festa, barracas
diversas para a venda de
alimentos e outros
produtos.Publico Estimado
Pela Policia Militar nos
Quatro dias da Festa do Ano
de 1.997.25.000 (vinte e
cinco pessoas.
Torneio Leiteiro
No Torneio do ano de 97, a
classificação foi simplificado
dividendo os animais em
apenas duas categorias: vacas
mestiças e vacas raçadas.
Nas vacas raçadas obteve-
se a média de 47,120 kg,
com cinco ordenhas e nas
vacas mestiças a média foi de
43,780 kg, com cinco
ordenhas.                         
O Torneio teve a participação
dos produtores locais e toda
a região, onde os
participantes ficaram
satisfeitos com o
nível dos animais e boa
premiação do Torneio.4-
Público Estimado /98 25.000
(vinte e cinco mil) pessoas.

Redenção da Serra

completa mais um aniversário
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A Secretaria de
Agricultura e Meio
Ambiente, por meio do
seu Secretário Francisco
de Barros Pereira,
informa que está sendo
realizado o plantio de
árvores nativas em uma

área da Prefeitura
localizada atrás da escola
Maria Dulce, na Rua
Passa Quatro..No dia 23
de agosto, uma equipe da
Prefeitura (Adriano e
Daniel – da Secretaria de
Agricultura e Meio

Ambiente), juntamente
com munícipes (Isaías e
Jane) e alunos do ensino
médio de Tremembé,
deram início no plantio.
No total foram plantadas
15 mudas de árvores
(todas nativas).

Prefeitura de Tremembé
continua plantando árvores

Foi inaugurada dia 5 de
agosto, no bairro Flor do
Vale, a mais nova unidade de
Estratégia de Saúde da
Família (ESF) de Tremembé.
A estrutura da nova ESF
conta com três consultórios
médicos, sanitários,
dispensário de
medicamentos, sala de
vacinação, sala para
administração, sala de
procedimentos, sala para
reuniões e um consultório
den tá r io .Atua lmente ,
Tremembé conta com seis
unidades das (ESFs), que
funcionam nos bairros Parque
Nossa Senhora da Glória,
Jardim Maracaibo I, Benvirá,
Guedes e Flor do Vale. As
unidades da Saúde da Família
oferecem serviços de
hiperdia para diabéticos e
hipertensos, atendimento de
clínica médica, pediatria,
ginecologia, dentista e
realizam ainda, curativos e
vacinação. Também são
promovidas palestras para
gestantes, para manter as
futuras mamães informadas
sobre as fases da gestação.
Além desse atendimento no
local, as ESFs também
dispõem de profissionais de
saúde que atendem a
domicílio. Entre 2009 e 2010
foram registradas 163.809
consultas.

Tremembé ganha nova unidade
de Saúde da Família

Veja em: www.tremembeonline.com.br

A Secretaria de
Agricultura e Meio
Ambiente, por meio do seu
Secretário Francisco de
Barros Pereira, informa
que está sendo realizado o
plantio de árvores nativas
em uma área da Prefeitura
localizada atrás da escola
Maria Dulce, na Rua Passa

Quatro..No dia 18 de
agosto, uma equipe da
Prefeitura (Adriano -
Meio Ambiente;
Donizete, Serginho e
Tonhão - Garagem; e
Carol - Canil Municipal)
juntamente com
munícipes (Isaías e Jane)
e alunos de do ensino

médio de Tremembé,
deram início na abertura
dos buracos para o plantio
das árvores.Ocorre que o
solo do local está muito
compactado e tem grande
quantidade de entulho,
tornando extremamente
difícil os trabalhos no
local.

Prefeitura de Tremembé
planta árvores
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A superintendente da
Sutaco (Superintendência
do trabalho artesanal das
Comunidades), Soninha
Francine, fez uma visita
no bazar solidário de
Pindamonhangaba na tarde
desta segunda-feira, para
conhecer o trabalho dos
artesãos da cidade.O
objetivo da visita é trazer
para Pindamonhangaba
parcerias com a Sucato e
oferecer oportunidades
de divulgação do trabalho
dos artesãos de
Pindamonhangaba, para

geração de renda.A Sutaco
é uma autarquia vinculada
à Secretaria do Emprego
e Relações do Trabalho e
tem a responsabilidade
social de oferecer
oportunidades de geração
de emprego e renda aos
artesãos. Deste modo,
também resgata as formas
tradicionais de expressão
do povo paulista
promovendo o
desenvolvimento regional
no contexto do mundo
g l o b a l i z a d o . A
visita da superintendente

contou com a
 presença da presidente
do Fundo Social
Maria Angélica
Ribeiro, que
comentou sobre a
importância da parceria
para cidade. “Essa futura
parceria vai trazer para os
artesão de
Pindamonhangaba mais
oportunidade de renda
com o desenvolvimento
de seu trabalho”, disse.A
vice-prefeita Myriam
Alckmin também estava
presente no encontro e
ficou satisfeita com a
a p r e s e n t a ç ã o
de Sonia e ressaltou a
importância do
artesanato. “Por acreditar
que à necessidade da
preservação do artesanato
do nosso município e por
considerar o artesanato
uma atividade econômica
lucrativa, é importante
criar parcerias como essa
com a Sutaco”, afirma.

Superintendente da
Sucato

visita Pinda

De acordo com dados do
Cadastro Único Social
(Cadu Social) da
Secretaria de
Desenvolvimento e
Inclusão Social (SEDIS),
da Prefeitura de Taubaté,
5.948 famílias do
município receberam o
benefício do Programa
Bolsa Família neste mês
de agosto.Criado por lei
federal, o Bolsa Família é
um programa de
transferência de renda que
tem como objetivo
promover a família que se
encontra em situação de
vulnerabilidade social
para a conquista de sua
cidadania em diferentes
aspectos. O programa foi
implantado em Taubaté de
acordo com a Lei Federal
10.836 de 09/01/2001,
regulamentada pelo
Decreto 5.209, de 17/09/
2004.De acordo com a
folha de pagamento deste
mês de agosto 5.948
famílias de Taubaté
recebem atualmente a
Bolsa. Até o momento, o
governo federal repassou
recursos da ordem de R$
685.428,00, sendo que
1.744 famílias aguardam o
repasse do beneficio.A
relação das famílias
beneficiadas pode ser
consultada no site oficial
da Prefeitura de Taubaté –
www.taubate.sp.gov.br.O
Cadu Social é um setor da
Secretaria de
Desenvolvimento e
Inclusão Social da
Prefeitura de Taubaté que
tem como trabalho traçar

o perfil do município
diagnosticando e
cadastrando as famílias
com renda per capita até
meio salário mínimo ou
até três salários
mínimos.Essas famílias
compõem o Cadastro
Único para Programas
Sociais do Governo
Federal, como Bolsa
Família, Tarifa Social,
Cartão do Idoso, Isenção
de Taxa para Concurso
Publico já existentes no
município.A seleção das
famílias é feita pelo
Governo Federal, de
acordo com a renda per
capita estabelecida nos
programas.Toda família
que estiver dentro da
renda per capita até meio
salário mínimo será
priorizada para fazer o
Cadastro Único no setor,
sendo que cada programa
já existente atende a uma
legislação específica.
Aquelas com renda
familiar mensal de até
três salários mínimos
poderão ser cadastradas
desde que a inclusão
esteja vinculada à seleção
ou ao acompanhamento
de programas sociais
implementados em uma
das esferas
governamentais de
acordo com a Lei
Federal.A seleção e
atribuição do beneficio
são feitas pelo governo
federal. O papel da
Prefeitura no programa é,
primeiramente, executar,
diagnosticando e
cadastrando as

famílias.Para maior
fidelidade no
cadastramento da família,
é necessária a
apresentação do máximo
de documentos originais
de todos os moradores da
casa, como RG, CPF,
Título Eleitoral, Carteira
P r o f i s s i o n a l ,
comprovante de
endereço, comprovante
de escolaridade dos
menores que estudam e
de renda para quem
tiver.Atendendo os
critérios de seleção
determinados pela Lei
Federal, o governo federal
seleciona de forma
automatizada as famílias
que serão incluídas no
Programa Bolsa Família
com renda até cento e
quarenta reais.O critério
principal para os
Programas é a renda
familiar por pessoa. O
Cadastramento não
implica na entrada
imediata no Programa e
no recebimento do
beneficio, conforme
informa o Governo
Federal.Em Taubaté o
serviço conta com
assistentes sociais no
trabalho contínuo do
Setor, que também
envolve a Secretaria de
Educação e Secretaria da
Saúde.O Setor Cadu
Social atende, de segunda
a sexta-feira, na sede da
Prefeitura, das 8h às 12h
e das 14h às 18h. O
telefone para informações
é o 3625-5000, ramal
5160.

Bolsa Família beneficia
quase 6 mil

famílias de Taubaté
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MiscelâneaCulinária

Pudim de coco queimado

Ingredientes: ½ xícara de chá de açúcar, ½ xícara de chá de água, 500 ml de leite de soja, 100
gramas de flocos de coco ralado queimado e adoçado, 3 ovos batidos e 10 morangos limpos
cortados ao meio.

Modo de preparar: Prepare uma calda colocando o açúcar e a água em uma panela. Deixe
cozinhar por uns 20 minutos em fogo baixo sem mexer, até formar uma calda líquida. Ela não
precisa caramelar. Adicione o leite e os flocos de coco e quando a mistura estiver morna,
coloque os ovos ligeiramente batidos (se você colocar os ovos com a mistura muito quente
eles poderão cozinhar imediatamente). Unte uma forma de pudim com creme ou óleo vegetal.
Despeje a mistura e leve-a para assar em forno médio em banho-maria por 40 minutos.
Retire o pudim do forno, deixe esfriar totalmente e desenforme. Apesar de crescer durante o
período de forno, ele reduz de tamanho, enquanto esfria. Para decorar, coloque as metades
de morangos por cima do pudim. Se desejar, acrescente mais flocos de coco em volta do
pudim para finalizar a decoração e se você gosta de calda caramelada, você pode preperá-la
e caramelizar a forma antes de despejar a mistura. Os demais passos da receita continuam
igual.

Arroz amarelinho

Ingredientes: 500 gramas de arroz já cozido, 4 gemas peneiradas, 50 gramas de manteiga
derretida e 4 colheres de sopa de cheiro verde.

Modo de preparar: Bata as gemas, acrescente a manteiga e o cheiro verde e misture ao arroz
bem quente, enforne e sirva.

Curiosidades

Claustrofobia

É um tipo de pânico que envolve algumas pessoas quando têm que permanecer em lugares
fechados, tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por pouco tempo e que não estejam
ameaçadas de perigo. A mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma ansiedade
incontroláveis, provocando diversas reações na parte física, como o aumento dos batimentos
cardíacos, excesso de suro e medo intenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça
ou condição social e podem ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já
comprovaram que existe um fator genético, pois 70% dos portadores desta fobia possuem
parentes com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem de claustrofobia devem
evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.

Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o sal já
foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença e respeito do assunto.
Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a derramar quantas
lágrimas fossem necessárias para dissolver o sal derramado. Já os antigos alemães, franceses
e americanos acreditavam que o ato de derramar sal estaria associado à manifestação do
demônio. Estes dois últimos criaram o costume de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois
julgavam estar atingindo o diabo no olho.

O pára-raios foi considerado heresia, na época de sua invenção. No século 18, inventado por
Benjamim Franklin, o pára-raios foi condenado pela Igreja como invenção do diabo. Sendo o
raio expressão da cólera do Senhor, só podia ser tentação do demo impedir que o castigo
divino caísse sobre o mundo. Na França, a excomunhão foi levada a sério: em Saint-Omer,
Vissery de Bois foi processado por heresia, por instalar um pára-raios em sua casa.

Humor

A mãe do baiano vai viajar para o exterior e pergunta ao filho:
- Quer que mãinha lhe traga alguma coisa da viagem, meu dengo?
- Ô, minha mãe... Por favor, me traga um relógio que diz as horas.
- Ué, meu cheiro... E o seu, não diz não?
- Diz não, mãinha... Eu tenho de olhar nele pra saber...

Dois sujeitos se encontram no bar.
- Por que essa cara de enterro, rapaz? Pergunta o primeiro.
- Ih, rapaz! Briguei com a minha mulher e ela jurou ficar sem conversar comigo durante um
mês inteiro.
- Então é por isso que você está tão triste!
- Não, nada disso! É que o prazo acaba hoje!

O que são um sonho e um pesadelo para um brasileiro que quer se divertir:
Sonho
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
Pesadelo
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animados por paulistas.

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente a bola de cristal e fala:
- Vejo que o senhor é pai de dois filhos.
- A senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
Bem, isso é o que o senhor pensa.

Pensamentos

O bom do futuro é que só vem um dia de cada vez.
O tempo convence mais do que argumentos.
Um hoje vale por dois amanhã.
Os anos ensinam muitas coisas que os dias desconhecem.
Espere pela tarde para dizer se o dia foi bom.
Nunca deixe para amanhã o que alguém pode fazer hoje.
O passado é uma lição para se melhorar, não para se reproduzir.
O mundo não muda nunca, só piora de hora em hora.
Paciência e tempo dão mais resultado do que força e raiva.
Não esperes moralidade de quem não tem pontualidade
O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito.
Guarde em tuas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.
Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os cirurgiões, seus erros são fatais.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
O rico pega o carro e sai e o pobre sai e o carro pega.
O mundo é redondo para que sofram os quadrados.
A razão faz o homem e o sentimento o conduz.

Os moradores da Rua
Lúcio Tavares de Mattos,
do Residencial Estoril,
ficaram agradavelmente
surpresos com o início
das obras que solicitaram
em julho último ao
prefeito Roberto
Peixoto. Tiveram início
esta semana os serviços
de drenagem e virão em
seguida as obras de
prolongamento desta via

até o cruzamento com a
Av. Dom
Pedro I. Posteriormente
será feito o
r e c a p e a m e n t o .
Essa reivindicação
surgiu numa
reunião com os
moradores, em que o
suplente de vereador
Gilson Bilard ouviu o
pedido e em uma reunião
no gabinete, com o

prefeito, fez a
solicitação. Há poucos
dias, Peixoto
encaminhou o pedido
para o Departamento de
Obras, a fim de iniciar a
drenagem. O prefeito
Peixoto informou a
Bilard que pretende abrir
mais duas vielas, para
melhorar o acesso às
ruas na parte de cima do
bairro.

Em Pinda moradores do Estoril

recebem obras
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Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
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 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.

O contribuinte que está
em atraso com suas
obrigações fiscais em
Ubatuba pode refinanciar
suas dívidas até o dia 12
de setembro. Através do
Refis Municipal
( R e f i n a n c i a m e n t o
Fiscal), o contribuinte
refinancia a dívida,
valendo-se de benefícios
legais.Em Ubatuba, o
Refis foi elaborado
visando retirar da dívida
ativa dos contribuintes as
multas e juros, que muitas
vezes tornam o montante
impagável e colocam o
patrimônio do
contribuinte em risco.
Além da não cobrança das
multas e juros, o Refis
Municipal também foi
elaborado no sentido de
permitir que o pagamento
seja feito em um grande
número de parcelas, o que
diminui o impacto sobre
o orçamento
d o m é s t i c o . O s
contribuintes com dívidas

junto à prefeitura poderão
fazer o refinanciamento
de forma rápida e simples
no Posto de Atenção ao
Munícipe (PAM), no Paço
Municipal ou através da
internet pelo site
www.ubatuba.sp.gov.br.
Posto de Atenção ao
Munícipe O PAM foi
construído com o
objetivo de concentrar
todos os atendimentos ao
contribuinte em um único
espaço. Desde pedidos de
alvarás, bem como
atendimentos para
parcelamentos de
débitos, cadastros e tudo
o que diz respeito à
relação entre
prefeitura e contribuinte,
passou a ser feito pelo
PAM.O contribuinte que
for procurar pelos
serviços do PAM será
atendido em um local
confortável, com
atendimento por senha e
realizado por dez
atendentes treinados para

o serviço. Além disso,
também estão disponíveis
os telefones 3834-1108
e 3834-1109 para que os
munícipes possam tirar
suas dúvidas com relação
a pagamento do IPTU
através da
internet.Recadastramento
No mesmo período do
Refis, os contribuintes
estão sendo convocados
para a atualização
cadastral, para que
informem endereços para
c o r r e s p o n d ê n c i a ,
telefone, endereço
eletrônico e número de
documentos pessoais que
garantem o domínio sobre
o patrimônio e facilitam
a comunicação com o
poder público. Pretende-
se também facilitar as
transferências de
propriedade, evitando
assim os chamados
“contratos de gaveta”, que
na realidade não
representam garantia de
propriedade.

Refinanciamento Fiscal em Ubatuba

segue até o dia 12 de setembro Até dia 18 de setembro, o
Palácio Boa Vista
(Campos do Jordão)
promove mais uma
exposição sazonal “Rosa
dos Ventos – Arte
Colonial no Acervo
Artístico dos Palácios”.A
exposição reúne um
acervo em obras e objetos
como oratórios, mesas,
bancos, arcazes, baús,
objetos de porcelana
chinesa, do período dos
séculos XVII e XVIII, que
demonstram a relação da
cultura brasileira colônia
com sua metrópole
portuguesa, bem como as
relações dos ciclos
econômicos presentes no
país neste período com
países como Portugal,
Espanha, Inglaterra,
Holanda, China e colônias

p o r t u g u e s a s . N e s s a
mostra é possível ver o
ecletismo estético e suas
múltiplas influências,
sinalizam os laços
profundos da arte
brasileira com a
m e t r ó p o l e
 portuguesa e as demais
associações com a
Europa e o Oriente,
numa seleção dos
curadores convidados,
Maria Alice
 Milliet e Dalton Sala.Ao
mesmo tempo em
que os visitantes podem
perceber em
paralelo a influência e os
resgates que os
artistas do início do
século XX propõe, como
os artistas modernistas
propuseram a retomada da
valorização da produção

artística do período
colonial – como pode ser
observado nas obras de
Tarsila do Amaral, que
incorporou temas
religiosos, cores
tropicais, alusões a igrejas
coloniais e à arquitetura
barroca.Além da
exposição “Rosa dos
Ventos – Arte Colonial no
Acervo Artístico dos
Palácios”, o público ainda
pode percorrer cômodos
repletos de móveis,
objetos, pinturas e
esculturas que constituem
a memória “viva” da
história dos ambientes do
Palácio Boa Vista.O
Palácio Boa Vista fica na
Av. Adhemar de Barros,
3001 – Alto da Boa Vista.
Informações pelo
telefone (12) 3662-1122.

Em Campos do Jordão Palácio

recebe a exposição Rosa dos Ventos
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P i n d a m o n h a n g a b a
comemora o grande
desempenho no setor
industrial e geração de
empregos da região.A
Gerdau, que está
investindo R$ 645
milhões em
Pindamonhangaba, sendo
R$ 327 milhões para um
novo laminador e R$ 318
milhões para uma fábrica
de produtos para
construção civil,
anunciou recentemente
mais R$ 183 milhões para
a cidade. O novo valor
será destinado à
instalação de
lingotamento continuo
(transformação de aço
líquido em sólido) e
forno de reaquecimento.
Com os R$ 645 milhões
liberados em maio e com
o anuncio de mais R$ 183
milhões por parte do
diretor-presidente da
companhia, André Gerdau
J o h a n n p e t e r ,
Pindamonhangaba soma
R$ 828 milhões de
investimentos da
siderúrgica – um dos
maiores já realizados na
r e g i ã o . S e g u n d o
Johannpeter, a Gerdau

planeja alcançar a auto-
suficiência da produção
de minério de ferro até
2012, reduzindo os custos
de matéria prima na
produção do aço.Sobre a
escolha de
Pindamonhangaba, André
Gerdau Johannpeter
afirmou que o município
oferece muitas vantagens
e que são todas
interessantes para uma
indústria.O prefeito João
Ribeiro enalteceu a
atitude da Gerdau.
“Estamos em pleno
d e s e n v o l v i m e n t o
econômico e isso é
extremamente positivo
para a cidade. A Gerdau
acredita em
Pindamonhangaba e sabe
que somos capazes de
oferecer mão-de-obra
qualificada, temos
facilidade para escoar a
produção, estamos em um
local estrategicamente
adequado às indústrias,
temos modernas leis de
incentivo e um conjunto
de outros benefícios que
agrega muito às
empresas”.João Ribeiro
comentou sobre a geração
de empregos. “Isso vai

gerar postos de trabalho
em sua fase de
construção, no início das
atividades, e na
manutenção e
crescimento das
operações da empresa.
Creio que além dos
empregos anunciados, a
Gerdau deva gerar ainda
mais vagas para o
trabalhador nos próximos
anos”.Com as ações, a
Gerdau deve gerar 2.000
empregos diretos e
indiretos em
Pindamonhangaba, além
de 500 postos de
trabalho na fase de
construção das
novas áreas.Para o
secretário de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico, Álvaro Staut
Neto, Pindamonhangaba
vem se tornando
referência na captação de
investimentos. “Vivemos
um momento espetacular
da atração de empresas,
geração de emprego e de
renda. Pinda Hoje vem se
transformando na cidade
das oportunidades e isso
ocorre devido aos
trabalhos e projetos
criados pela Prefeitura”.

Pinda atrai R$ 850
milhões de

investimentos da Gerdau
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O Centro de Referência de
Inclusão Escolar (Crie)
completou neste dia 19 de
agosto, um ano de atividades.
O espaço terapêutico-
educacional de apoio e
acolhida para alunos com
necessidades educacionais
especiais, matriculados na
rede municipal, já realizou
10.750 atendimentos.Foram
644 matrículas efetuadas ao
longo do ano, sendo 445 alunos
e 199 pais. Entre os
atendimentos realizados por
especialidade estão: 1.656 em
Serviço Social; 3.223 em

Fonoaudiologia; 2.525 em
Psicologia; 1.389 em
Terapia Ocupacional;
e 1.185 em Arte-
Terapia.Na área de projetos
foram 297 atendimentos em
Recreação, 207 no Projeto
Circo, 177 em
Psicomotricidade e 91
atendimentos psicológicos aos
pais.De acordo com a
coordenadora do setor de
Educação Inclusiva, Ivy
Malerba, a meta agora é
ampliar o Crie e
descentralizá-lo em três
unidades, anexados aos

Centros Integrados de
D e s e n v o l v i m e n t o
E d u c a c i o n a i s
(Cide’s). “Com isso
atenderemos uma
demanda maior e
facilitaremos o acesso dos
usuários”, explicou Ivy.
O Crie é um projeto do setor
deEducação Inclusiva do
Governo Municipal.
Funciona de segunda
a sexta-feira, das
7h às 18h, na rua são
Sebastião, 56, bairro
 Sumaré. Telefone: (12) 3883-
2494.

Crie em Caraguá completa um ano e

realiza mais de 10 mil atendimentos
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