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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
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622
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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Leia e Anuncie

O MUNICÍPIO DE
REDENÇÃO DA SERRA
torna público que se acha
aberta Licitação na
modalidade Tomada de
Preços nº 01/2013, Processo
nº 30/2013, para prestação de
serviço e fornecimento,
incluindo treinamento de
pessoal, assistência técnica,
implantação e migração, de
Sistemas Integrados de
Informática destinados à

Gestão Pública, envolvendo os
serviços de: Protocolo,
Patrimônio, Materiais e
Compras, Gerenciamento de
Acessos e Auditoria,
Gerenciamento de Frota,
Cadastros, Almoxarifado,
Tesouraria, Plano Plurianual
(PPA), Lei Orçamentária
Anual (LOA), Lei de
Diretrizes Orçamentárias
(LDO), Execução
Orçamentária, Folha de

Pagamento e Recursos
Humanos, abertura dia 29/05/
2013 às 10:00 horas, os
interessados poderão retirar o
Edital completo, na sede da
Prefeitura Municipal até o dia
27/05/2013, na Av. XV de
Novembro, 829, Centro,
Redenção da Serra/SP,
maiores informações pelo
telefone (12) 3676.1282.
Benedito Manoel de Morais -
Prefeito Municipal

Curiosidades
- Quem nunca aproveitou sobras de arroz e converteu em deliciosos bolinhos? Ou dos legumes
e carnes de um cozido e não fez uma nutritiva sopa? Um dos procedimentos que evita o
desperdício de alimentos é bastante conhecido das donas de casa: a transformação. Carne
moída pode ser bem saborosa, mas nem sempre é aceita, principalmente por crianças. Quando
do preparado resta uma porção para o dia seguinte, a probabilidade de rejeição é bem
maior. A mágica culinária entra em cena e se encarrega de resolver o problema. O produto
pode entrar na composição de recheio de legumes, depois que a ele se acrescentam três
colheres de queijo ralado e três de farofa de biscoito do tipo água e sal. O legume pode ser
uma abobrinha ou uma berinjela cozida em água e sal, do qual se retira o miolo (que também
pode ser misturado ao recheio). Depois de encher o vegetal, vai tudo ao forno, por uns vinte
minutos, para gratinar.
- Cuidar de uma criança não é uma tarefa fácil. Ela está a todo momento inventando novas e
perigosas brincadeiras que deixam qualquer mãe ou pai de cabelo em pé. Se você disser que
ela não deve mexer em algo, aí mesmo é que a curiosidade dela é aguçada, levando-a a tentar
descobrir o que há de misterioso ali. Ainda que em casa os pais tendam a ficarem mais
relaxados pelo fato de a criança conhecer o ambiente, é preciso estar sempre atentos a
possíveis situações de risco evitando desta forma os acidentes domésticos. O segredo não é
privar seus filhos da liberdade de brincar e explorar o lugar, você deve apenas tornar o local
seguro para que eles possam desfrutar do lazer sem riscos. Não deixe sozinhos no banheiro
nem próximo de baldes e bacias com água, instalem grades ou redes de proteção em todas
as janelas, bloqueie o acesso a escadas, proteja as tomadas e fios desencapados e mantenha
produtos de limpeza, objetos cortantes, fósforos e isqueiros longe do alcance das crianças.

Humor
- A professora após a lição solicita para três alunos criarem uma frase que tenha as seguintes
palavras: “com certeza”.
Ritinha, a riquinha da classe, faz a seguinte frase: Hoje o meu motorista me trouxe à escola de
BMW, com certeza a nossa Mercedes está na revisão.
Mariazinha, que pertence à classe média, faz a seguinte frase: Mamãe, hoje, preparou o café
da manhã, com certeza a nossa empregada está de folga.
Zezinho, o pobrezinho da classe, faz a seguinte frase: Ontem à noite, vovô pegou o jornal e foi
ao banheiro, com certeza ele foi fazer outra coisa, porque ele não sabe ler.

Dois amigos conversavam sobre as maravilhas do Oriente e um deles diz:
- Quando completei dez anos de casado, levei a minha mulher ao Japão.
- Não diga! Diz o outro. E o que pretende fazer quando completar quinze anos?
- Bem daí, eu vou buscá-la.

Sendo motorista novata, minha amiga achava difícil estacionar junto às bombas nos postos
de combustíveis. Um dia, depois de ter dado várias voltas pelo local das bombas, o frentista
aproximou-se e perguntou:
- Então moça, já viu alguma coisa que lhe agradasse?

O marido volta de viagem e encontra a mulher, na cama, com seu melhor amigo e reclama:
- Mas você! Logo você com a minha mulher! Que loucura! Eu sou obrigado porque sou o
marido dela, mas você, meu melhor amigo? Que loucura!

Mensagens
Numa escola pública, estava acontecendo uma situação inusitada: meninas que usavam batom,
todos os dias, beijavam o espelho para remover o excesso de batom. O diretor andava
bastante aborrecido, porque o zelador tinha um trabalho enorme para limpar o espelho ao
final do dia. Mas, como sempre, na tarde seguinte, lá estavam as mesmas marcas de batom.
Um dia, o diretor juntou o bando de meninas no banheiro e explicou pacientemente que era
muito complicado limpar o espelho com todas aquelas marcas que elas faziam. Fez uma
palestra de uma hora. No dia seguinte as marcas de batom no banheiro reapareceram. No
outro dia, o diretor junto novamente o bando de meninas e o zelado no banheiro e pediu ao
zelador para demonstrar a dificuldade do trabalho. O zelador, imediatamente, pegou um
pano, molhou no vaso sanitário e passou no espelho. Depois disso, nunca mais apareceram
marcas no espelho. Moral da história: Comunicar é sempre um desafio! Às vezes, precisamos
usar métodos diferentes para alcançar resultados. Por quê? Porque bondade que nunca
repreende não é bondade. Porque a paciência que nunca se esgota não é paciência, é
subserviência. Porque a serenidade que nunca se desmancha não é serenidade, é indiferença.
Porque a tolerância que nunca replica não é tolerância é imbecilidade. O conhecimento a
gente adquire com os mestres e os livros. A sabedoria com a vida e com os humildes.
Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu contentamento
quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia, e faça o mesmo para com os
outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso
rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase de bondade e compreensão opera
prodígios na construção do êxito. Auxilie aos familiares com a sua palavra de entendimento e
esperança. Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira
do Sol: esquecendo a sombra e brilhando de novo.

Pensamentos
A audácia cresce com o medo dos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Ninguém consegue usar máscara por muito tempo.
É um amor pobre aquele que se pode medir.
Onde a luz bate mais forte, a sombra é mais escura.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.
Sábio é quem recolhe a sabedoria dos demais.
Ninguém é sábio se não conhece a escuridão.
A sabedoria é sintética e resume tudo.
Deve-se ler para se fazer perguntas.
No coração do prudente descansa a sabedoria.
A única criatura que faz sucesso deitada é a galinha.
Nossas ações sempre traduzem nossos pensamentos.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor quem o sustenta.
A arte da vitória se aprende nas derrotas.
Quem inventou a distância não sabia da dor da saudade.
Nada melhor do que um dia após o outro com muito sucesso.
Bom serviço é a qualidade das pessoas que pensam como nós.
A ambição é como a fome: sua única lei é seu apetite.
Se casamento fosse bom não precisaria de testemunhas.
O Sol nasce para todos e a sombra é só para quem merece.
Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos.
A felicidade é feita de chatices que conseguimos evitar.
A única pessoa com quem se deve competir é consigo mesmo.
A felicidade nasce quando damos felicidade.
Um homem que não chora tem mil razões para chorar.

A Comissão dos Direitos da
Criança e do Adolescente da
OAB de Tremembé  realizará
um evento  na Praça Geraldo
Costa, no proximo dia  18 de
maio - Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes. A
ação tem como objetivo: -
  Realizar um DIA DE
A T I V I D A D E S

CULTURAIS, CÍVICAS E
ESPORTIVAS. Reunir o
maior número possível de
entidades que trabalham com
criança e adolescente na
cidade de Tremembé, para
que possam divulgar suas
atividades e contribuir de
alguma forma no
enfrentamento e combate à
exploração sexual  infanto-
juvenil.  Promover uma

conscientização de pais,
professores e orientadores
para esta questão. Para
desenvolver essas atividades
gostaríamos de contar com
seu apoio quanto a divulgação.
Certos de contar com a sua
participação e colaboração,
aproveitamos a oportunidade
para  renovar nossos
protestos de elevada estima e
distinta consideração.

Dia Nacional de combate
à exploração sexual

infanto Juvenil

Dar continuidade ao processo
de recuperação do
dependente químico após o
período de estabilização é o
objetivo do Cartão Recomeço,
lançado ontem, dia 9, pelo
governo estadual, que vai
conceder R$ 1.350 por mês
para custear a permanência
de até 180 dias em
comunidades terapêuticas. O
estado dispõe de 1.004 leitos
hospitalares exclusivos para

tratamento de dependentes
químicos, segundo o governo
estadual. Com o cartão, o
governo espera atender até 3
mil pessoas em comunidades
terapêuticas, que funcionará
como uma etapa seguinte à
internação. Os recursos serão
repassados à entidade, não
havendo possibilidade do
paciente acessá-los
diretamente. Para participar
do programa, os pacientes

devem buscar os centros de
Atenção Psicossocial (Caps),
sob responsabilidade dos
municípios. A expectativa é
que o cartão comece a
funcionar em até 60 dias, em
11 cidades: Diadema,
Sorocaba, Campinas, Bauru,
São José do Rio Preto,
Ribeirão Preto, Presidente
Prudente, São José dos
Campos, Osasco, Santos e
Mogi das Cruzes.

Taubaté: Cartão
Recomeço, amplia

tratamento a
dependentes químicos

A Prefeitura de Taubaté
iniciou, há cerca de duas
semanas, o primeiro ponto de
coleta de lixo eletrônico do
município, localizado no PEV
do Jaraguá. No local podem
ser descartados materiais
como lâmpadas, pilhas,
baterias, celulares,
computadores, impressoras,
televisores e aparelhos de som
que estão em desuso ou não
funcionam mais. Segundo
Heloísa Martins, Gerente da
Secretaria de Meio Ambiente

da Prefeitura, “não havia até
então um ponto de coleta para
esses materiais, muito
prejudiciais por serem
altamente tóxicos”. Para ela,
a falta de conscientização das
pessoas sobre o manejo e
destinação adequada destes
materiais, que oferecem riscos
de contaminação, é um dos
motivos que levou a
Prefeitura a iniciar este
t r a b a l h o ,
e criar novos pontos de coleta
em breve.

 Todo o material recolhido é
enviado às Cooperativas de
R e c i c l a g e m .
Com a criação de novos
postos de coleta,
uma empresa de logística
reversa deverá ser contratada
para recolhimento e
destinação adequada desses
materiais. O lixo eletrônico
pode ser entregue no PEV
Jaraguá – Ponto de Entrega
Voluntária, localizado na
Avenida Manoel Antonio de
Carvalho, 1540.

Taubaté inicia coleta
de lixo eletrônico

Os moradores de
Pindamonhangaba e região
têm uma grande
responsabilidade com a
própria saúde e com aqueles
que amam. Eliminar os
possíveis criadouros do
mosquito Aedes aegypti é a
principal orientação para que
se possam evitar mortes
causadas por dengue. De
janeiro a maio, a cidade teve
mais de 600 casos
confirmados, este número
pode aumentar de acordo com
as atitudes de cada indivíduo.
Não deixar água parada em
tampinhas de garrafa; colocar

areia em vasos de plantas;
verificar o próprio quintal após
as chuvas; fechar as caixas
d´água; observar a bandeja
das geladeiras; esticar as lonas
de coberturas para que não
seja possível a formação de
poças; fechar a tampa de
vasos sanitários, entre outras
ações, contribuem com a não
proliferação do mosquito.
Apenas em maio,
Pindamonhangaba teve 42
notificações, deste número, 19
foram autóctones, ou seja,
quando a pessoa contrai a
doença na própria cidade. A
Prefeitura está realizando

trabalhos, como a
termonebulização, em
diversos bairros e fazendo a
verificação nas casas e
solicita o apoio da população
para que abram as portas de
suas residências. A equipe da
Prefeitura está devidamente
identificada. Os principais
sintomas da dengue são: febre
alta, dor de cabeça, dores
atrás dos olhos, dores no
corpo e nas juntas, manchas
vermelhas pelo corpo e
coceiras. A pessoa que
apresentar estes sintomas
deve procurar uma unidade de
saúde imediatamente.

Moradores de Pinda não
podem dar chances à

dengue

O deputado estadual

Fernando Capez e o prefeito

de Pindamonhangaba

participaram de várias

reuniões no último dia 2, na

cidade de Taubaté,

agendadas pelo vereador

Bilili de Angelis e pelo

secretário de Governo de

Pinda.O principal encontro

contou com a presença do

juiz diretor da Vara da Família

e Sucessões de Taubaté e juiz

diretor do Fórum da 147

Circuncisão Judiciária, Jorge

Alberto Passos Rodrigues, e

com o juiz diretor regional da

região Administrativa, José

Loureiro Sobrinho. Entre os

muitos assuntos discutidos na

sede da OAB, presidida

pelo dr. Guilherme Viana,

destacamos a criação de

novos departamentos e varas

judiciais em Taubaté e região.

O prefeito fez questão de

destacar que esse é um

problema de toda a região,

“pois estamos cercados por

vários presídios e precisamos

de um judiciário com todas

as condições de desenvolver

suas atividades”, informou.

No mesmo dia, eles também

visitaram o promotor de

Justiça do Ministério Público,

dr. Paulo José de Palma, na

oportunidade também com a

presença do presidente da

Câmara de Pinda, vereador

Ricardo Piorino. Já na sexta-

feira (3), Capez esteve na

Universidade de Taubaté

onde realizou a palestra com

o tema “Prisão Preventiva e

Medidas Cautelares

Alternativas”, no auditório da

Faculdade de Direito, para

aproximadamente 400 alunos

e profissionais da área. Capez

é deputado estadual em

segundo mandato e tem

destaque dentro do PSDB e

na política de uma forma

g e r a l ,

tendo alcançado mais de 200

mil votos.

O deputado tem carreira

sólida construída como

procurador de Justiça,

tendo ingressado no

Ministério Público em 1988,

aprovado em primeiro lugar,

além de ser mestre, doutor e

p r o f e s s o r ,

 com diversos livros

publicados. Suas atividades

na região foram iniciadas com

a participação no Programa

o Prefeito e Você,

 na Princesa FM, do qual

participou durante uma hora.

Pinda: Capez participa
de reuniões na região
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www.tremembeonline.com.br

A Prefeitura Municipal da
Estância Turística de
Tremembé, por intermédio da
Secretaria Municipal de
Cultura, Turismo e Esportes,
convida toda a população
tremembeense, proprietários
de academias, clubes
esportivos, associações,
escolas e demais entidades da
sociedade civil para que
participem do Dia do Desafio
2013, que será realizado da 0h
às 20h (quarta-feira), do
dia 29 de maio. “Este convite
é extensivo a toda a população
e esperamos a participação de
todos”, disse a Secretária
Municipal de Cultura, Turismo
e Esportes, Marcela

T u p i n a m b á .  S e g u n d o
Marcela, a proposta do Dia do
Desafio é a adoção de hábitos
saudáveis e uma vida ativa,
envolvendo todos os
segmentos da comunidade em
uma disputa amigável entre
duas cidades e incentivando a
participação do maior número
possível de pessoas. A ideia,
afirmou Marcela, é que as
atividades promovidas no Dia
do Desafio sejam repetidas
durante os demais dias. Neste
ano, a adversária
de Tremembé será a cidade
chilena de Cauquenes. Como
participar. Para participar do
Dia do Desafio basta realizar
qualquer tipo de atividade

física por 15 minutos, em
grupo ou individualmente, em
qualquer espaço público ou
privado. Importante, disse a
Secretária, é que a ação seja
comunicada à organização do
evento até as 20h do dia 29/
05 pelo fone 3672-3147 . Será
considerada vencedora a
cidade que conseguir registrar
o maior número de atividades
esportivas. O Dia do Desafio
é uma realização conjunta da
Prefeitura de Tremembé,
do Sesc São Paulo e da
Tafisa – Trim & Fitness
International Sport For All
Association. Mais
informações pelo
site www.diadodesafio.com.br

DIA DO DESAFIO: FAÇA
15 MINUTOS DE

ATIVIDADES FÍSICAS E
AJUDE TREMEMBÉ A
VENCER CAUQUENES

(CHILE)

O Núcleo de Artesanato do
Projeto Empreender realiza no
próximo sábado, dia 11, uma
Feira de Artesanato. A Feira
acontece na Escola Pujol das
9h às 17h com entrada franca.
Projeto Empreender. O
Programa Empreender é uma
iniciativa da CACB
(Conferação das Associações
Comerciais do Brasil) e do

SEBRAE cuja ideia básica é
o apoio a empresas
organizadas nos chamados
Núcleos Setoriais. Com
metodologia própria e
orientadas por um consultor,
as empresas discutem
soluções para problemas
comuns, com benefício para
todos os participantes. Em
Pindamonhanga, sete núcleos

recebem orientações,
participam de feiras e
missões. São eles: beleza,
a r t e s a n a t o ,
escolas,publicidade volante,
itinerante, contabilidade e
l a n c h e i r o s .
O núcleos são abertos a outros
e m p r e s á r i o s .  
Mais informações (12) 3644-
7100.

Pinda: Projeto
Empreender realiza Feira

de Artesanato

A Polícia Militar de
Pindamonhangaba está
realizando nesta semana uma
campanha educativa com a
população com dicas de
segurança para compras no
Dias das Mães. A campanha
está sendo realizada com blitz
no centro da cidade e busca
orientar comerciantes e
consumidores a adotar
posturas preventivas na hora

das compras. Dicas de
segurança para saques em
caixa eletrônico, cuidados ao
andar com grande quantidade
de dinheiro, atenção no
trânsito - pois nessa época
aumenta o número de
pedestres nas ruas, são
algumas das dicas dadas pelos
policias. “Muita gente vai as
ruas nos dias que antecedem
o Dia das Mães para

compras. É necessário ter
certos cuidados, pois em um
descuido os infratores já
aguardam para agir. Por isso
é importante fazer essa
c a m p a n h a ,
que segue aliada ao aumento
do efetivo policial nestas
r e g i õ e s ” ,
 ressalta Capitão Paulo
Cavalheiro, comandante da
Polícia Militar.

PM realiza campanha
educativa na semana do
Dias das Mães em Pinda

A equipe de handebol
masculino TCC/Unitau/
Fecomerciar ios /Tarumã
Taubaté faz seu primeiro jogo
em casa pelo Super Paulistão
de Handebol, neste sábado,
dia 11, às 15h na quadra do
CEMTE Madre Cecília, com
entrada franca. O time
enfrentará um dos líderes do

campeonato, o Esporte Clube
P i n h e i r o s .
Fazendo valer o seu
favoritismo de dois jogos e
duas vitórias no campeonato,
o time taubateano aposta na
força da torcida para garantir
mais uma vitória e manter-se
no topo da classificação.
Depois de duas rodadas, a

classificação do campeonato
está com os times de Taubaté,
Pinheiros e Metodista,
que tem seis pontos.
São Carlos e São José dos
Campos estão com três
p o n t o s ,
enquanto os times de Mauá,
São Caetano e A Hebraica não
tem nenhuma pontuação.

Handebol de Taubaté
joga pelo Paulista em

casa

Um dos maiores eventos
culturais de Ilhabela, a XIII
Semana da Cultura Caiçara,
que tem como destaque a
Festa de São Benedito e a
Congada de Ilhabela, já
começou a ser preparada
pela Prefeitura, por meio da
Secretaria da Cultura, e a
Fundaci (Fundação Arte e
Cultura de Ilhabela). A
programação do evento terá
início no dia 12 de maio
(domingo), às 9h, com a
tradicional Corrida de Canoa
Caiçara, que terá largada na
Praia do Perequê e chegada
na Praia Santa Tereza. “A
Semana da Cultura Caiçara
é a maior manifestação

cultural de nosso povo,
quando mostramos toda a
riqueza das nossas tradições,
a história da ilha. Será mais
uma vez uma grande festa e
todos estão convidados”,
disse o prefeito Toninho
Colucci. Diversas atrações
musicais já estão
confirmadas: a Orquestra do
Erê, de Tremembé, e a
Banda “Caixa Musical”, de
São Paulo - ambas no dia 17
(sexta-feira); Gabriel Sater
no dia 18 (sábado), Deo
Lopes e Banda no dia 19
(domingo) e Luísa Possi no
dia 24 (sexta-feira). “Desta
vez, além da cultura caiçara
local e da tradição da nossa

congada, buscamos
promover um intercâmbio
cultural, trazendo a cultura do
pantaneiro, o congo de
Tremembé, a música regional,
entre outras atrações”, disse
o secretário da Cultura,
Nuno Gallo. A quermesse da
Festa de São Benedito
começa na noite do dia 16
(quinta) e a Congada de
Ilhabela tem início no dia 17
(sexta) com o levantamento
do mastro.
Durante os dias de
quermesse na Vila, a festa
tem início sempre às 20h com
barracas de comidas,
 bebidas e sorteios de
prêmios.

Semana da Cultura
Caiçara tem início no

próximo dia 12 em
Ilhabela O Prefeito Marcelo Vaqueli,

juntamente com o
Coordenador Técnico de
Meio Ambiente Eduardo
Miralha, o Chefe do
Departamento de Geografia
da UNITAU Profº Eduardo,
o Assessor Técnico da
Reitoria da UNITAU Profº
Ederaldo e o Reitor da
UNITAU, Profº José Ruy,
realizaram uma visita técnica
a Área de Relevante
Interesse Ecológico (ARIE)
da Pedra Branca, localizada
no Bairro do Poço Grande,
em Tremembé. O local
definido como Unidade de

Conservação de Uso
Sustentável, abrange uma
área de 635 ha de mata nativa
sem nenhum tipo de
interferência humana, com
rica diversidade de flora e
fauna endêmicas da região.
A visita faz parte de uma
parceria que esta sendo
iniciada entre as Prefeituras
de Taubaté e Tremembé,
juntamente com a
Universidade de Taubaté,
para implantação do Plano de
Manejo da ARIE da Pedra
B r a n c a .
Tal plano irá definir diretrizes
e formas de uso para região,

que possui grande potencial
para pesquisas cientificas,
 práticas de educação
ambiental e turismo ecológico.
“A ARIE,
além de belíssima,
 possui um enorme potencial
para pesquisas científicas e
educação ambiental,
tem todas as condições de se
tornar referência acadêmica
e turística na nossa região.
 É necessária uma parceria
forte entre nós para que
possamos abrir este espaço
para as pessoas
conhecerem.”, destacou o
Prefeito Marcelo Vaqueli.

TREMEMBÉ: VAQUELI E
REITOR DA UNITAU

VISITAM ARIE DA PEDRA
BRANCA

Pindamonhangaba está
comemorando os 125 anos da
Lei Áurea com a “Semana da
Liberdade”. Neste sábado
(11), a população terá a
oportunidade de conferir o
show do Art Popular, às 19
horas, no pátio da Prefeitura.
As atividades são promovidas
pelo Sindicato dos
Metalúrgicos da cidade. Entre
os dias 6 e 9 de maio, os
alunos da Etec João Gomes
de Araújo, Centro
Profissionalizante Salesianos e
da EE Dr. Alfredo Pujol
participaram de palestras e
debateram assuntos como o
preconceito e o racismo. A
comunidade também teve o
privilégio de acompanhar o

fórum temático com a
socióloga Eliane Costa dos
Santos, doutoranda em
Educação e consultora do
Ministério da Educação. Além
do show de sábado, durante a
manhã, haverá um ato público,
a partir das 9 horas, na praça
Monsenhor Marcondes, com
panfletagem, orientação
médica e jurídica, exibição de
capoeira e roda de samba. As
comemorações também
contarão com uma Corrida
Pedestre, que acontece
sábado, às 18 horas, no pátio
da Prefeitura. As inscrições
poderão ser feitas
antecipadamente pelo
site www.sindmetalpinda.com.br,
e - m a i l

corridadaliberdade@sindmetalpinda.com.br 

ou ainda na sede do órgão, na
rua 7 de Setembro, 232, centro.
Também será possível se
inscrever no local da prova.
As festividades terminarão
apenas no dia 13, quando
acontecerá uma palestra no
auditório da Prefeitura sobre
a implantação do Estatuto da
Igualdade Racial com a
presença do deputado federal
V i c e n t i n h o ,
do PT.
 Prosseguindo, haverá uma
roda de samba com grupos
l o c a i s .
A “Semana da Liberdade”
será encerrada com uma
sessão solene na Câmara de
Vereadores, às 18h30.

Pinda: Semana da
Liberdade oferece show

do Art Popular à
população

O Sebrae-SP promove, em
parceria com a Associação
Comercial de Ubatuba, neste
mês quatro palestras gratuitas
sobre gestão de negócios,
voltadas para as micro e
pequenas empresas de
Ubatuba. A primeira atividade
é na segunda-feira (13/5), com
o tema “Processo de
Administração de Estoque”,
às 19h, no Ubatuba Palace.
No dia 24, serão três
palestras. Às 10h, será
realizada a palestra
“Cooperativismo”, às 10h, que
reunirá artesãs da cidade, em
uma iniciativa em parceria
com a Prefeitura de Ubatuba.
Às 15h, o tema é “Como
Administrar seu Tempo”.

Ambas as atividades ocorrem
na Associação Comercial de
Ubatuba. A última palestra do
dia tem como tema “Gestão
de Pessoas - Recrutamento e
Seleção”, às 19h, no Ubatuba
Palace. Além das palestras,
que ocorrem todo mês, o Posto
Sebrae de Atendimento ao
Empreendedor - localizado na
rua Dr. Esteves da Silva, 51,
Centro - oferece diariamente
atendimento sobre gestão de
negócios aos empresários e
interessados em abrir uma
empresa na cidade. Agenda
do Sebrae-SP em Ubatuba.
Palestras. Dia 13/5 - 19h às
21h. Tema: Processo de
Administração de Estoque.
Local: Ubatuba Palace (Rua

Cel Domiciano, 500, Centro).
Dia 24/5 - 10h às 12h. Tema:
Cooperativismo. Local:
Associação Comercial de
Ubatuba (Rua Dr. Esteves da
Silva, 51, Centro). Dia 24/5 -
15h às 17h. Tema: Como
Administrar seu Tempo.
Local: Associação Comercial
de Ubatuba (Rua Dr. Esteves
da Silva, 51,
 Centro). Dia 24/5 - 19h às
2 1 h .
Tema: Gestão de Pessoas –
Recrutamento e Seleção.
Local: Ubatuba Palace (Rua
Cel Domiciano, 500,
C e n t r o ) .
 Mais informações e
inscrições pelos telefones
3834-1445 e 0800 570 0800.

Sebrae promove
palestras para

empresários em
UbatubaA Prefeitura de

Pindamonhangaba convoca a
população para participar da
4ª Conferência Municipal da
Cidade, que será realizada no
mês de maio. Com o tema
“Quem muda a cidade somos
nós: Reforma Urbana já”, a
Conferência, visa estimular a
participação da sociedade de
cada município para, em
conjunto, apresentar soluções
e propostas que melhorem a
vida de todos. Na manhã de
quinta-feira (9), foi realizada
uma reunião na secretaria de
Planejamento da Prefeitura,
com a participação do
secretário de Planejamento,
do diretor de Habitação, da
diretora de Indústria e
Comércio e representantes do
Executivo para discutir o
encontro que  acontecerá no

auditório da Prefeitura dia 15
de maio, que elegerá uma
Comissão Preparatória
Municipal. Esta Comissão
deverá ser formada por
representantes dos poderes:
Público Executivo e
Legislativo; Movimentos
Populares, Trabalhadores
representados por suas
Entidades Sindicais, Entidades
representativas do
Empresariado, relacionadas à
produção e ao financiamento
do desenvolvimento urbano,
entidades profissionais,
acadêmicas e de pesquisa e
conselhos profissionais de
classe e ONGs. A
C o n f e r ê n c i a .
A Conferência Municipal das
Cidades é um espaço de
interação entre
representantes do poder

público local e da sociedade
organizada para debater
questões fundamentais do
desenvolvimento urbano e
eleger delegados à
Conferência Estadual das
C i d a d e s ,
que deverá ocorrer na
segunda quinzena de
setembro do ano de 2013.
A Conferência Estadual das
Cidades – a partir dos
resultados das conferências
municipais – aprofundará a
discussão para que os
delegados eleitos nessa etapa
levem à Conferência
Nacional a contribuição do
Estado de São Paulo para a
construção do Sistema
Nacional de Desenvolvimento
Urbano e elejam os membros
do Conselho Nacional das
Cidades.

Pindamonhangaba convoca a
população para participar da 4ª

Conferência Municipal das
Cidades


