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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 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
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 Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
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.
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Curiosidades
Poucas pessoas acertam na hora de dar conselhos sobre como tratar as queimaduras. Em
contato prolongado com a pele, o gelo também queima. Além disso, ele pode grudar e deslocar
a pele que protege o local atingido. Pasta de dentes, manteiga e qualquer outro produto caseiro
também devem ser evitados. Em queimaduras leves, a melhor indicação é usar água fria para
resfriar o local queimado e evitar a formação de bolhas. Pode ser água corrente, numa bacia ou
em compressas.

Conheça os objetos e símbolos que trazem sorte:

Buda: é o símbolo da riqueza, do amor, da paz e felicidade.
Elefante: pata atrair sorte, riqueza e prosperidade.
Estrela de Davi: estrela de seis pontas para atrair proteção.
Ferradura: para atrair sorte e quebrar as negatividades.
Figa: para prevenir olho gordo e inveja.
Fita do Senhor do Bonfim: para atrair sorte.
Olho de cabra: para afastar a inveja e atrair sorte.
Pombo: eterno símbolo da paz e espiritualidade.
Trevo de quatro folhas: é o símbolo da fortuna e da sorte eterna.
É claro que existem muitos outros símbolos. Use aquele que você realmente acredita que irá
atrair sorte e proteção para a sua vida.

A parte do México conhecida como Yucatán vem da época da conquista, quando um espanhol
perguntou a um indígena como eles chamavam esse lugar e o índio respondeu “Yucatán”. Mas
o espanhol não sabia que ele estava informando “não sou daqui”.

Humor

Não se sabe como, mas um turco conseguiu pegar dinheiro emprestado de outro turco. Acontece
que o turco nunca pagava nenhuma de suas dívidas e o outro turco nunca deixava de receber
o que lhe deviam. O tempo passa, o primeiro turco enrolando e o outro turco atrás dele. Até que
um dia eles se cruzaram no bar de um português e começaram uma discussão. O turco
encurralado não encontrou outra saída, pegou um revólver, encostou na própria cabeça e disse:
- Eu posso ir para o inferno, mas não pago esta dívida!
E puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O outro turco não quis deixar por menos, pegou o revólver do chão, encostou na sua cabeça e
disse:
- Eu vou receber esta dívida nem que seja no inferno!
E puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O português, que observava tudo, pegou o revólver do chão, encostou na sua cabeça e disse:
- Pois eu não perco essa briga por nada!
E atirou...
Mensagens

Somente após ter visualizado o que nos reserva o futuro disporemos de força e determinação
suficientes para investigar o passado de maneira honesta e imparcial.

Qualquer grande homem possui força retroativa, força a reconsideração da totalidade da história,
milhares de segredos do passado saem de seus esconderijos para se iluminarem à sua luz.
Ninguém pode prever o que acontecerá a história. Essencialmente, o passado talvez ainda
continue por ser explorado. Necessitamos ainda tantas forças retroativas.

Nós devemos banir das nossas fileiras toda a ideologia feita de fraqueza e impotência. São
errados todos os pontos de vista que valorizam a força do inimigo e subestimam a força do
povo.

Nada tem em si o homem que deveria dominar tanto quanto a sua força de fantasia, a mais
nobre e, ao mesmo tempo, a mais perigosa das faculdades humanas.

Existe uma vitalidade, uma força de vida, uma energia, um despertar, que é traduzido em ação
através de você, e por que só existe um de você em todos os tempos, essa expressão é única.

Nenhuma pessoa, mesmo riquíssima, tem um futuro melhor que o seu. Deus teceu para você
uma felicidade que está a caminho e ninguém tem permissão de ocupá-la em seu lugar. Aceite
isso como verdadeiro, acredite existir um grande tesouro à sua espera e faça por merecê-lo.
Oriente seu pensamento, ame mais, cale as críticas, lamentações e ofensas e estarás atraindo
a felicidade a cada ação, a cada minuto. Siga seu próprio modelo. Solte a alegria, o sorriso, o
bom pensamento e jamais desanime da boa intenção. Há ricos que quanto mais riqueza tem,
mais insatisfeitos são.

Pensamentos

Prefiro ser um bêbado conhecido a um alcoólatra anônimo.
As ciências têm raízes amargas, porém seus frutos são doces.
O homem casa para ser marido e a mulher para ser mãe.
A zombaria nasce da pobreza de humor.
Falar de sexo é falar de vida.
Seja leal com seus filhos, são eles que vão escolher o seu asilo.
Quem sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário.
Entre amigos as frequentes censuras afastam as amizades.
Não basta conquistar a sabedoria, é preciso saber usá-la.
Apressa-te a viver bem e pense que cada dia, por si só é uma vida.
O desapontamento é a babá da sabedoria.
A experiência aumenta a nossa sabedoria, mas não as loucuras.
A verdadeira sabedoria é não parecer sábio.
A ironia é uma tristeza que não podendo chorar, ri.
É preciso nunca fazer as coisas pela metade.
Onde existe vontade, existem os meios.
Nas horas de crise, o difícil é não cumprir o dever.
Gotas de chuva gostam de se aliar as tempestades.
Bom em tudo, bom em nada.
O que vemos depende principalmente do que queremos.
Este único passo, escolher uma meta e manifestar, muda tudo.
Não faça aos outros aquilo que queres que te façam.
Um homem prudente vale mais do que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião em geral.
Quem não vive para servir, não serve para viver.
O tempo destrói tudo aquilo que ele nãoajudou a construir.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
Pois a coragem cresce com a ocasião.
O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.
A dor é inevitável, mas o sofrer é uma opção.
Uma má consciência é que faz de todos nós covardes.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
Todo mundo é capaz e dominar uma dor, exceto quem a sente.
Há razões para duvidar e uma só para crer.
Os miseráveis não têm outro remédio a não ser ter esperança.
O tempo é um oceano, mas termina na costa.

Miscelânea

O docente da Unitau,
Prof. Dr. Leonardo
Marchini, lança, em
parceria com o Prof. Dr.
Fernando Luiz Brunetti
Montenegro, o livro
Odontogeriatria - Uma
visão gerontológica.Esta
é a quinta obra editada
pelo professor, que se
dedica há mais de 20 anos
a pesquisas e projetos
envolvendo as práticas
para o tratamento de
doenças odontológicas de
idosos e as formas para
tratar as situações geradas

pelo envelhecimento.O
livro, que começou a ser
comercializado no dia 5
de março de 2013, aborda
tratamentos e
p r o c e d i m e n t o s
direcionados aos idosos e
realizados a partir da
união de práticas e
conhecimentos de
diferentes áreas. “O livro
mostra o trabalho em
conjunto com outras
áreas para garantir a
qualidade de vida do
i d o s o ” ,
disse o professor

Marchini.O trabalho visa
ser uma referência para
estudiosos e técnicos da
área e uma fonte de
conhecimento para o
público em geral que atua
com idosos ou se
interessa pelo assunto.A
obra possui 360 páginas,
mais de 400 figuras,
conteúdo grátis
c o m p l e m e n t a r
disponibilizado on-line e
versão para e-book. O
l i v r o
é comercializado pela
Editora Elsevier.

Professor da Unitau lança
livro de Odontogeriatria

Foi aprovado, em primeira
votação e por unanimidade,
o projeto de lei de autoria de
Jeferson Campos (PV) que
institui a “ficha limpa” do
funcionalismo público de
Taubaté, durante sessão
extraordinária na Câmara
Municipal dia 5.O projeto
impede de trabalhar na
administração pública, direta
ou indireta, no Legislativo ou
no Executivo, e em qualquer
instituição subvencionada
pelo município, ainda que
comissionados ou em cargos
de confiança, condenados
por crimes: a) eleitorais, cuja
pena seja privativa de
liberdade; b) contra a fé e a
administração pública; c)
contra o patrimônio público
e privado; d) contra a vida,
os costumes e a liberdade
sexual.A proibição se estende
a quem teve contas relativas
a exercício de cargos ou

funções públicas rejeitadas
por irregularidade insanável
que configure improbidade
administrativa.Emenda da
vereadora Vera Saba (PT) foi
aprovada e prevaleceu sobre
as outras duas emendas, de
Jeferson Campos e da
Comissão de Servidor
Público. O texto inclui outros
crimes na lista, entre eles
condenações por racismo,
tráficos de entorpecentes,
formação de quadrilha e
lavagem de bens; proíbe a
contratação de empresa que
tenha em seu quadro de
chefia pessoas condenadas
por esses crimes; incluiu os
condenados por órgãos
colegiados (em 2ª instância)
entre os impedidos; e define
que a prescrição da pena
recolocará o suposto
condenado na condição de
reabilitado.Vera Saba
enfatizou que o projeto

representa um marco para
município, pois destaca a
necessidade de pessoas
éticas na gestão pública.
Esclareceu que a proposta
não impede a ressocialização,
nem que a Prefeitura realize
parcerias para dar segunda
chance ao
condenado.Pollyana Gama
(PPS) afirmou que a lei
aprovada em Taubaté é um
exemplo para o país e que se
trata de uma demonstração
de “que as coisas precisam
mudar”. “Precisamos criar
meios para instituir a cultura
da necessidade de ser
honesto. Demos um grande
passo por sociedade mais
justa.”O projeto de lei
depende de segunda votação
para, depois, ser enviado ao
prefeito, que deve sancioná-
lo para que entre em vigor no
município.

Ficha limpa do
funcionalismo é

aprovada por
unanimidade

O Ministério da Saúde
definiu prazos mais
rígidos para a conclusão
das obras e início de
funcionamento das
Unidades de Pronto
Atendimento (UPA 24h) e
das Unidades Básicas de
Saúde (UBS). Foram
publicadas, no Diário
Oficial da União (DOU),
quatro portarias que
redefinem os prazos e
ampliam os incentivos
financeiros para
construção, ampliação e
reformas dessas unidades
de todo o País.A partir de
agora, as novas UPA 24h
terão nove meses, a
contar da data de
recebimento dos recursos
relativos à primeira
parcela do incentivo
financeiro, para
apresentar os documentos
necessários ao
recebimento da segunda
parcela do incentivo
financeiro; 18 meses para
conclusão da obra, e
outros 90 dias, após a
conclusão da edificação,
para início do
funcionamento da
unidade. A medida vale
também para as UPA 24h
ampliadas.Além da
mudança nos prazos, os
incentivos financeiros
para implantação de novas
UPA também foram
ampliados. Com a nova
portaria, os valores de
incentivo aumentaram
mais de 50%, passando
para R$ 2,2 milhões
(Porte I), R$ 3,1 milhões
(Porte II) e R$ 4 milhões
(Porte III). Já os serviços
de urgência da Rede de
Atenção às Urgências
(policlínicas, pronto-
atendimento, pronto-
socorro geral, pronto-
socorro especializado e
unidades mistas) que
apresentarem propostas
de enquadramento no
padrão UPA (ampliação),
receberão até R$ 1,5
milhão (Porte I), R$ 2,5
milhões (Porte II) e R$
3,5 milhões (Porte III).De
acordo com o
coordenador-geral de
Urgência e Emergência
do Ministério da Saúde,

Paulo Abrahão, o objetivo
da medida é aprimorar a
orientação aos gestores,
reforçar o monitoramento
dos projetos e garantir a
boa execução dos
recursos públicos. “As
portarias trazem prazos
expressos e deixam as
orientações mais claras
para auxiliar os gestores
no cumprimento das
exigências”, disse.As
novas determinações do
Ministério da Saúde em
relação às UPA e às UBS
trazem outra novidade: o
Sistema de
Monitoramento de Obras
do Ministério da Saúde
(Sismob), uma ferramenta
de monitoramento do
andamento das execuções
pelos gestores. Com a
publicação das portarias,
Estados e Municípios
deverão atualizar, ao
menos uma vez a cada 60
dias, todas as
informações relativas às
obras, como dados do
estabelecimento, imóvel,
projeto, execução física e
conclusão da edificação.
Caso a determinação não
seja cumprida, o
Ministério poderá pedir
auditoria da unidade e
suspender o repasse dos
recursos.Há ainda a
possibilidade de
devolução dos recursos
repassados pelo
Ministério da Saúde, com
correção monetária, em
caso de descumprimento
dos prazos de execução e
de conclusão das
obras.UBS –As portarias
sobre redefinição de
prazos para UBS trazem
duas determinações
específicas. A primeira
altera os prazos para os
municípios que tiveram
projetos habilitados até
2012. Nesses casos, os
prazos de reforma e
ampliação são: seis
meses, a partir de 5 de
março de 2013, para a
inserção da ordem de
início de serviço no
Sismob, e 18 meses, para
conclusão da obra e
devida informação no
s i s t e m a .
Já as construções deverão

seguir as seguintes
determinações: seis
meses para inserção da
ordem de início de
serviço e sua inserção no
Sistema de Cadastro de
Proposta do Fundo
Nacional de Saúde, e 18
meses para emissão e
inserção no sistema do
atestado de conclusão de
edificação da unidade.
Depois disso, o gestor
terá 90 dias para colocar
a unidade em
funcionamento.A outra
determinação é voltada
para gestores municipais
contemplados a partir de
2013. Para esses
projetos, os prazos de
reforma e ampliação são:
nove meses, a contar da
data de crédito dos
recursos relativos à
primeira parcela do
incentivo, para a inserção
da ordem de início de
serviço no Sismob, e 18
meses,a partir da data de
recebimento dos recursos
relativos à primeira
parcela do incentivo, para
conclusão da obra e
devida informação no
sistema. Para as
construções, os gestores
devem obedecer aos
seguintes prazos: nove
meses, a partir da data de
crédito dos recursos
relativos à primeira
parcela do incentivo, para
a emissão da ordem de
início de serviço e de sua
inserção no sistema, 18
meses para emissão do
atestado de conclusão de
edificação da unidade e 90
dias, após a conclusão,
para início de
funcionamento da UBS.
Com as portarias,
aumentam os valores dos
incentivos para o
financiamento da
construção de novas UBS.
As de porte I receberão
R$ 408 mil,
as de porte II, R$ 512 mil,
as de porte III, R$ 659
mil, e as de porte IV,
 R$ 773 mil.
Aumentam também as
definições das áreas
físicas mínimas e dos
ambientes necessários
em uma UBS.

Prazos para construção de
UPA e UBS estão mais rígidos

O Pólo Paraibuna do Projeto
Guri está com matrículas
abertas para o curso de
percussão e bateria.Podem
participar crianças e jovens,
entre 08 e 18 anos
(incompletos), que estejam
estudando. As matrículas são
feitas no Prédio da Fundação
Cultural. Os interessados
devem apresentar: Certidão
de nascimento ou RG;
Comprovante de endereço;
Declaração escolar. As aulas
são gratuitas.O Projeto O
Projeto Guri tem o objetivo
de iniciar a criança e o jovem
no universo da música, além
de promover o

desenvolvimento humano, a
partir da educação musical e
da prática coletiva da
música.Além de ter contato
e aprender a manusear os
instrumentos musicais, os
alunos também têm a
oportunidade de adquirir
conhecimento dos mais
variados estilos musicais e
participar de eventos de
natureza pedagógica e
artística, que envolvem as
famílias e a comunidade,
como por exemplo:
apresentações musicais
durante as festividades de
aniversário da cidade.  Os
alunos ainda têm a disposição

um Acervo Cultural
composto por diversos livros,
CDs e DVDs sobre música
e cultura, cujos objetivos são
complementar a formação
oferecida em sala de aula e
estimular o acesso à literatura
e à música. Existente no
município desde 2006,
graças a uma parceria entre
a Prefeitura de Paraibuna,
Associação de Amigos do
Projeto Guri (AAPG) e
Secretaria de Cultura do
Estado de São Paulo, e o
apoio da Fundação Cultural,
o projeto
 já atendeu cerca de 650
pessoas.

Paraibuna:Matrículas
abertas para o
Projeto Guri

O Sesc Taubaté apresenta, dia
21 de março, o show de Luiza
Possi, Seguir Cantando, às
21h. Depois de lançar o DVD
e de viajar em turnê com o
show do novo álbum, Luiza
quer romper cada vez mais
barreiras e preconceito contra
gêneros e estilos. Por isso,
além de apresentar músicas
de seu sexto CD e outras de
seu repertório, como ‘Eu
espero e Tudo Certo’, a

cantora interpreta canções de
Chico Buarque, Roberto
Carlos, Rita Lee, Djavan,
entre outros artistas. A
apresentação conta com
Luiza Possi no vocal, Bruno
Coppini no baixo, Ramon
Montagner na bateria, Will
Bone nos metais, Conrado
Goy na guitarra e violão, e
Kecco Brandão nos
teclados.  Ingressos limitados
à vendaR$ 2,50 – Para

trabalhador do comércio de
bens, serviços e turismo
matriculado no Sesc e
dependentes.R$ 5,00 – Para
usuário matriculado no Sesc
e dependentes,
aposentado, pessoa com mais
de 60 anos, pessoa com
deficiência, estudante e
professor da rede pública com
c o m p r o v a n t e .  
R$ 10,00 – Para demais
interessados.

Luiza Possi é atração
no Sesc Taubaté



CAÇAPAVA • CAMPOS DO JORDÃO • CARAGUATATUBA • CUNHA • ILHABELA • JAMBEIRO • LAGOINHA • MONTEIRO LOBATO • NATIVIDADE DA SERRA • PARAIBUNA • PINDAMONHANGABA •
REDENÇÃO DA SERRA • SANTO ANTONIO DO PINHAL  •SÃO BENTO DO SAPUCAÍ • SÃO LUIZ DO PARAITINGA • TAUBATÉ • TREMEMBÉ • UBATUBA

ANO XXII 08 DE MARÇO DE 2013  Nº 4/927 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO      DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA                              R$ 1,00

A GAZETA DOS

MUNICÍPIOS

A GAZETA DE

TREMEMBÉ

08 de Março de 2013 pagina 4A GAZETA DOS MUNICÍPIOS

A GAZETA DOS MUNICÍPIOSPrefeitura de Tremembé
abre processo seletivo

para contratação
temporária de

expecional interesse
público e formação de

cadastro reserva

Câmara comemora Dia
da Mulher em 8 de

março

A Secretaria de
Administração da Prefeitura
Municipal da Estância
Turística de Tremembé, no
uso de suas atribuições, torna
público que estarão abertas
as inscrições para o Processo
Seletivo Simplificado para
Contratação Temporária de
Excepcional Interesse
Público e Formação de
Cadastro Reserva, nos
termos da Lei Complementar
n° 210, de 13 de agosto de
2010, com o fim específico
de atender a demanda da
Rede Municipal de Ensino -
Secretaria de Educação, de
acordo com a Portaria n°
5.932/2013, de 1° de março
de 2013, assim definido:I -

C l a s s e /
Especialidade.........................
Auxiliar de Desenvolvimento
InfantilII –
Requisito........................................
Ensino Fundamental
Completo (ênfase em
Português e Matemática)III –
Vagas...........................................
50 (cinquenta)IV - Jornada
de Trabalho Semanal..........
40 (quarenta) horasV -
V e n c i m e n t o
Mensal...........................R$
737,29 (setecentos e trinta e
sete reais e vinte e nove
centavos)AS INSCRIÇÕES: 
Período: do dia 11 de março
ao dia 15 de março de 2013,
das 9 (nove) às 16
(dezesseis) horas.Local: As

inscrições serão efetuadas
somente na Secretaria de
Administração, situada no
Prédio da Prefeitura na Rua
Sete de Setembro, 701,
Centro, Tremembé, Estado
de São Paulo, pessoalmente
ou por procuração.Para
efetivação da inscrição o
candidato deverá estar
munido de cópia do RG,
CPF, comprovante de
endereço e comprovante de
escolaridade exigida, bem
como preencher todos os
dados do formulário de
i n s c r i ç ã o ,
 impreterivelmente, no prazo
estabelecido no itemO
participante será isento de
taxa de inscrição.

Tremembé: Fundo Social
e TDB vão selecionar
jovens de baixa renda

para tratamento
odontológico gratuito

Uma parceria feita entre
o Fundo social de
Tremembé e a Dra. Eun
Jin Park Kim -
Coordenadora do
Projeto Dentista do Bem
em Tremembé - vão
selecionar jovens de
baixa renda entre 11 e 17
anos que receberão
tratamento odontológico
gratuito. O evento
acontecerá no próximo
dia 18 de março, a partir
das 8h00 somente para
alunos da Escola Amália
Garcia Ribeiro Patto, a
Turma do Bem e a Oral-B
promoverão a maior
triagem do mundo. O
evento acontece
simultaneamente em
muitas cidades do Brasil,
outros 10 países da
América Latina e
Portugal, e visa identificar
crianças e adolescentes de
baixa renda, com idade
entre 11 e 17 anos, que
necessitam de tratamento
o d o n t o l ó g i c o . A
triagemO processo é
simples, rápido e não
invasivo: o dentista faz um
exame visual da condição
bucal de cada jovem e
preenche uma ficha com
dados sobre a saúde bucal
e a condição
socioeconômica da
família. A seleçãoApós a
triagem, é elaborado um
pequeno dossiê de cada
criança e adolescente
com a ficha de avaliação,
uma cópia do
comprovante de
residência e a autorização
dos pais ou responsáveis
para que o tratamento seja

realizado.A seleção é
feita por meio da
aplicação de um índice de
prioridade, que beneficia
as crianças e os
adolescentes mais
pobres, com problemas
bucais mais graves e os
mais velhos, que estão
mais próximos do
primeiro emprego. Cada
selecionado recebe uma
carta com o nome e o
endereço do dentista
voluntário que será
responsável pelo seu
tratamento; para facilitar
o acesso,
a TdB encaminha o
beneficiário para o
consultório mais próximo
da sua residência. O
tratamentoOs dentistas
voluntários atendem, em
seus próprios
consultórios, as crianças
e os adolescentes
selecionados até eles
completarem 18 anos.
Curativo, preventivo e
educativo, o tratamento é
totalmente gratuito e
completo, incluindo, se
necessário, radiografias,
ortodontia, próteses e
implantes, por
exemplo.Sobre a TdB –
Turma do Bem – A TdB
- Turma do Bem é uma
OSCIP (Organização da
Sociedade Civil de
Interesse Público),
fundada em 2002, que
tem como missão mudar
a percepção da sociedade
sobre a questão da saúde
bucal e da classe
odontológica com
relação ao impacto
s o c i o a m b i e n t a l

 de sua atividade. O
fundador e presidente
voluntário da OSCIP, Dr.
Fábio Bibancos foi
r e c o n h e c i d o
internacionalmente como
Empreendedor Social
pela Ashoka
(www.ashoka.org) e pela
Schwab Foundation
(www.schwabfoundation.org)
por seu trabalho à frente
da TdB. Mais
i n f o r m a ç õ e s
em www.tdb.org.br. Sobre
o projeto Dentista do
Bem – Dentista do Bem é
o principal projeto da TdB
e conta com o trabalho
voluntário de cirurgiões-
dentistas que atendem
crianças e adolescentes de
baixa renda,
proporc ionando- lhes
tratamento odontológico
gratuito até completarem
18 anos.  Atualmente,
conta com a maior rede
de voluntariado
especializado do mundo.
São quase 14 mil
dentistas voluntários
espalhados por todo o
País – em mais de 900
municípios dos 26
Estados e Distrito
Federal. O projeto
também está presente em
Portugal e dez países da
América Latina:
Argentina, Bolívia, Chile,
Colômbia, Equador,
México, Panamá,
Paraguai, Peru e
V e n e z u e l a .
 Mais de 200 mil crianças
e adolescentes passaram
pelas triagens do projeto
e 30 mil já foram
encaminhadas ao dentista.

Após dois dias de greve, a
direção da Martifer
finalmente apresentou
uma proposta que
contempla o desejo da
categoria com relação aos
problemas nos cargos e
salários.De acordo com o
secretário geral do
Sindicato dos
Metalúrgicos de
PindamonhangabaCUT,
Herivelto Moraes, o
“Vela”, na última reunião
a empresa mostrou uma
listagem com a correção
dos cargos e se
comprometeu em fazer os
ajustes nos salários até o
dia 15 deste
mês.”Parabéns aos
trabalhadores, que

mantiveram a
mobilização até o fim.
Até conseguirmos uma
medida concreta da
empresa para corrigir os
desvios de função. Está
documentado, e se a
empresa não cumprir o
prometido ou se houver
alguma retaliação, ela
sabe que os trabalhadores
estão mobilizados. Isso é
o mais importante”, disse
Vela.O presidente do
sindicato, Renato
Marcondes, o “Mamão”,
cita outras melhorias que
também foram
conquistadas na
n e g o c i a ç ã o .
“Conseguimos 10% de
redução no custo da

alimentação, a
implantação do transporte
coletivo da empresa e
também o compromisso
da direção da Martifer em
reavaliar o plano médico
e fazer adequações nos
banheiros e vestiários.
Agradeço o empenho da
direção do sindicato e
principalmente aos
trabalhadores pela
confiança”, ressaltou
Mamão.A Martifer fica
localizada na avenida Luiz
Dumont Villares, no
Distrito de Moreira
C é s a r ,
e emprega cerca de 200
trabalhadores na
construção de estruturas
metálicas.

Trabalhadores da
Martifer conquistam
correção nos cargo

O Reitor e o Vice-reitor da
Unitau, Prof. Dr. José Rui
Camargo e Prof. Dr. Marcos
Roberto Furlan,
respectivamente, visitaram,
na manhã do dia 6, o Centro
Educacional Municipal
Terapêutico Especializado
(Cemte).Eles assistiram uma
apresentação de dança e
música realizada pelas
crianças do Centro e
visitaram as instalações do
local.O Reitor e o Vice-reitor
também conversaram com a
diretora do Cemte, Cida
Gatti, com a coordenadora

para reabilitação e deporto
do Centro, Gilcelly Toledo
Azzolini, e com a vice-
presidente do Fundo Social
de Solidariedade de Taubaté,
Jandira Ortiz, sobre a
possibilidade de parcerias
entre a Universidade e o
Centro Educacional.Entre as
medidas discutidas está a
abertura de vagas de estágio
no Cemte para alunos da
Unitau, de cursos como
Fisioterapia e Psicologia.
Para o Reitor da
Universidade, “a participação
de estudantes nos projetos

desenvolvidos seria
importante para o
aprendizado dos graduandos
e para colaborar com o
trabalho desenvolvido no
C e m t e ” .
De acordo com a diretora do
Cemte, são atendidas
atualmente no local, de forma
gratuita, 670 crianças –
recebem diferentes
atendimentos e participam de
oficinas e atividades. “
Trabalhamos no Cemte para
q u e
 cada um possa ser
respeitado.”

Unitau discute
parcerias para

ações no Cemte

A Câmara de Taubaté
comemora em 8 de março
o dia internacional da
mulher, em solenidade
que será realizada no
plenário Jaurés Guisard a
partir das 20h.Serão
homenageadas com
diploma de honra ao
mérito a professora
Adelina Braga dos Santos,
a delegada de defesa da

mulher Fernanda Rangel
da Silva Brandão, a
funcionária pública da
Casa da Mãe Taubateana
Hilmar Marques e a
figureira Maria Luiza
Santos Vieira.A saudação
oficial será feita pela
vereadora Vera Saba (PT).
Acompanhe ao vivo,
diretamente no plenário,
ou assista à cerimônia

pela TV Câmara Taubaté
(Net, 17 digital e 98
a n a l ó g i c o ) .
A solenidade foi
instituída pela Casa por
meio do Decreto
Legislativo nº 2/1989, de
autoria das ex-vereadoras
Albany Rocha,
Judith Mazella Moura e
Armanda de Oliveira
Araújo.

O Sesc Taubaté apresenta,
dia 9, sábado, às 16h, a
contação de História Dona
Saudade, com Cia Sábias
Cenas.Fernando é um
menino que tem que enfrentar
a Saudade. Ela sempre chega
de mansinho e vai entrando
dentro dele, pesando e se
tornando um imenso
incômodo, que dói muito e

que o deixa triste. Um dia,
Fernando resolve enfrentá-la
e deixar que se acomode
dentro dele. É aí que eles se
tornam grandes amigos e ele
descobre que a saudade
serve para trazer de volta o
que perdemos.A história é
contada com objetos que
representam e fazem alusão
aos personagens, ações e

sentimentos que a história
sugere.Após a contação
acontece a Oficina: Boneca
da Saudade, com instrutores
do Sesc.A atividade faz parte
do projeto Histórias
Narradas, que, por meio de
contação de histórias,
estimula o conhecimento, a
sensibilidade, a formação e a
experiência.

Sábado tem contação de
história em Taubaté

As vendas de veículos leves
(como carro de passeio) no
primeiro bimestre de 2013
totalizou 428,7 mil unidades,
10,3% superior ao atingido
no mesmo período de 2012.
O resultado foi o maior já
alcançado para os dois
primeiros meses do ano pela
indústria automobilística
nacional. Os dados,

divulgados hoje (6), são da
Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea). A
produção de veículos leves
no primeiro bimestre chegou
a 508,6 mil unidades, 18,4%
a mais em comparação a
igual período do ano
passado. Já as exportações
em janeiro e fevereiro

atingiram 67,9 mil unidades,
2,2% inferior ao alcançado
no mesmo período de 2012.
A previsão da Anfavea é que
as vendas de veículos leves
em 2013 seja 3,5% a 4,5%
superiores ao resultado de
2 0 1 2 ,
quando 3,8 milhões de
veículos leves novos foram
vendidos.

Vendas de veículos leves
crescem 10,3% no primeiro

bimestre

considerado pela crítica e fãs
como o principal guitarrista
de blues do país, Nuno
Mindelis estará se
apresentando gratuitamente
em Pindamonhangaba, no
dia 23 de março. A Prefeitura
de Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Educação e Cultura /
Departamento de Cultura,
está trazendo o show “Nuno
Mindelis, 40 anos de
guitarra” à cidade, em
parceria com o Circuito
Cultural Paulista,
desenvolvido pelo Governo
do Estado.A apresentação
será realizada no Largo do
Quartel, Praça Padre João de

Faria Fialho, a partir das 17
horas, iniciando com
apresentações de artistas
locais.Nuno Mindelis é um
músico luso-brasileiro
nascido em Angola. É um dos
mais conceituados
guitarristas de blues do
Brasil. Apaixonou-se pela
música desde criança por
volta dos cinco anos. Aos
nove já tocava em
instrumentos confeccionados
por ele.Em 2009, foi eleito
pelo site “HeavyMetal Brasil”
um dos 30 melhores
guitarristas do país. Em
2012, foi incluído na lista dos
70 mestres brasileiros da
guitarrada e do violão, da

revista Rolling Stone
Brasil.Circuito CulturalO
Circuito Cultural Paulista tem
o objetivo de consolidar a
política de difusão de
espetáculos no interior e
litoral do Estado de São
Paulo, com uma
programação regular de
espetáculos de teatro,
música, dança e circo, além
da exibição de filmes e
realização de oficinas com os
grupos das cidades. Este ano,
a Secretaria de Estado da
Cultura, em parceria com as
prefeituras envolvidas,
promove o evento em 80
cidades do interior e do litoral
de São Paulo. 

Nuno Mindelis se
apresenta em Pinda no

dia 23

O prefeito Vito Ardito
recebeu a visita do deputado
estadual Helio Nishimoto, na
sexta-feira (1º/3), em seu
gabinete. Diversos assuntos
foram discutidos no encontro,
tendo como destaque a vinda
de emendas parlamentares

para Pindamonhangaba,
atendendo a vários
projetos.Após a reunião, o
prefeito Vito Ardito seguiu
com o deputado para evento
no DAEE (Departamento de
Águas e Energia Elétrica), em
Taubaté, onde foi inaugurada

a Sala Eng. Agr. José Alfredo
Lopes Vieira “Acervo
Cartográfico Centenário”. O
projeto foi desenvolvido em
parceria com o Sindareia –
Sindicato das Indústrias de
Extração de Areia do Estado
de São Paulo.

Prefeitura de
Pindamonhangaba recebe a
visita de deputado estadual

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de Meio
Ambiente, realiza a doação de
mudas de árvores para a
população, referentes ao mês
de março. As doações serão
nos dias 21 e 27 de março, no
Viveiro Municipal, para as
primeiras 30 pessoas
interessadas.No dia 21, será
realizada a doação de mudas
de árvores apropriadas para
calçadas. Cada pessoa poderá
retirar até duas mudas, entre
as espécies: murta, rezedá,
chorão, merindiva, dedaleiro,
ipê de jardim, escova de
garrafa e flamboyant de
jardim.Já no dia 27, a doação
será de mudas nativas e

frutíferas nativas. Cada
pessoa poderá retirar até 14
mudas, sendo 12 de nativas e
duas de frutíferas. A entrega
será somente para moradores
da área rural, chácaras e
sítios. É necessário
apresentar comprovante de
residência. ParticipaçãoPara
participar da distribuição de
mudas, basta ir ao Viveiro
Municipal nos dias 21 e 27 e
retirar as senhas, que serão
entregues no mesmo dia. As
mudas serão entregues das 8h
às 10h30. Serão distribuídas
apenas 30 senhas por dia e
cada pessoa poderá voltar a
retirar uma muda após 60
dias.Em caso de dúvidas, o
telefone de contato do

Departamento de Meio
Ambiente é o 3645-
1494.ArborizaçãoAlém de
embelezar a cidade, atraírem
pássaros e permitirem o
desenvolvimento da fauna, as
árvores proporcionam
conforto ambiental,
absorvendo e refletindo os
raios solares, refrescando o
ambiente através da absorção
de água do subsolo para a
atmosfera, e contribuem para
a retenção de materiais
poluentes para a realização de
sua fotossíntese.O
Departamento de Meio
Ambiente é integrante da
Secretaria de Governo da
Prefeitura de
Pindamonhangaba. 

Prefeitura divulga datas
de doação de mudas do

mês de março

P i n d a m o n h a n g a b a
receberá o workshop
“Dança Contemporânea:
técnica, criação e
diálogo”, no mês de maio.
O evento é uma parceria
entre a Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Educação e Cultura /
Departamento de Cultura,
e as Oficinas Culturais
Altino Bondesan, do
Governo do Estado de
São Paulo.A coordenação
do workshop será de
Carolina Natal e Gabriela
Dellias. O workshop
buscará criar um espaço
para o diálogo e a troca de

conhecimentos, aliando a
técnica e a pesquisa da
linguagem da dança para
despertar e estimular o
processo criativo dos
participantes.A bailarina e
pesquisadora Carolina
Natal é doutora em
Multimeios pelo Instituto
de Artes da Unicamp,
tendo sua pesquisa e
produção voltada para a
questão da dança na
imagem em movimento.
Realizou estágio doutoral
na Université Paris VIII
Vincennes-Saint Denis.
Atualmente, é coreógrafa
de Dança Contemporânea
da Cia. Jovem de Dança

de São José dos
Campos.Gabriela Dellias
é coreógrafa, bailarina,
professora e
pesquisadora em Dança
Contemporânea, tendo
como mestres em sua
formação Ismael Guiser,
Ivonice Satie, Ana
Mondini e Tica Lemos,
entre outros. Foi bailarina
da Cia. Cisne Negro,
diretora artística e
bailarina da Cia.
República da Dança e
idealizadora e diretora
artística do projeto
“Cidadãos Dançantes” da
Fundação Cultural
Cassiano Ricardo.

Pinda receberá
workshop de dança

contemporânea em maioA Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Educação e
Cultura / Departamento de
Cultura, realiza, em abril, a
oficina “A Dramaturgia do
Desejo”, com a atriz Silvana
Abreu.A oficina trata da
investigação das múltiplas
implicações do conceito de
dramaturgia, principalmente
sua raiz corporal. Vai desde
a carpintaria narrativa
tradicional até os processos
orgânicos envolvidos numa
dramaturgia integral colada

ao corpo e à vida.O trabalho
realizado é uma síntese que
envolve Mímica e Teatro
Físico, princípios de Dança,
trabalho psicocorporal neo-
reichiano (couraças,
desbloqueio e liberação de
movimentos), estudos dos
fundamentos da dramaturgia
(teatro, dança, performance,
música e cinema), estudos de
filosofia contemporânea
(ética, estética e potência
criativa), e criação coletiva e
autoral baseada na
configuração única corpo-

pensamen to -emoção-
desejo de cada artista/
performer envolvido no
processo. A partir do corpo
em movimento, a dramaturgia
nasce naturalmente do fluxo
orgânico de vida e de
desejo.Selecionando textos
de autores consagrados ou
criando textos próprios,
construindo coreografias e
partituras de ação, a criação
é totalmente integrada e
autoral, e será sempre
intensa, alegre, autêntica e
vibrante.

Prefeitura de
Pindamonhangaba
realiza oficina de

dramaturgia em abril


