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No Brasil, a população de 
idosos registrou um au-
mento proporcional na 
última década, passando 
de 9,1% do total em 1999 
para 11,3% em 2009, da-
dos divulgados pelo IBGE. 
Projeções estatísticas da 
OMS - Organização Mun-
dial da Saúde apontam que 
o período de 1975 a 2025 
será a Era do Envelhe-
cimento, a população de 
idosos no país crescerá 16 
vezes, colocando o Brasil 
no ranque da sexta popu-
lação idosa do mundo, ou 
seja, mais de 32 milhões 
de pessoas com mais de 60 
anos ou mais. Em contra-
partida, apesar de muitos 
indicadores positivos, por 
outro lado, a pessoa idosa 
é vitima de várias formas 
de violência. Esta viola-
ção dos direitos humanos 
levou a ONU - Organiza-
ção das Nações Unidas e a 
Inpea - Rede Internacional 

de Prevenção à Violência 
à Pessoa Idosa instituírem 
o dia 15 de junho como o 
Dia Mundial de Conscien-
tização da Violência Con-
tra a Pessoa Idosa. Em Pin-
damonhangaba, acontece 
a partir desta terça-feira 
(11), a II Campanha Muni-
cipal de Enfrentamento da 
Violência contra o Idoso. 
A abertura acontece às 15 
horas, no Lar São Vicente 
de Paulo. Na sexta-feira 
(14), acontecerão palestras 
no auditório da Fapi - Fa-
culdade de Pindamonhan-
gaba da região central, a 
partir das 14 horas, com 
os temas “Violência Finan-
ceira e Direito dos Idosos”, 
“Saúde na Terceira Idade” 
e “Alimentação e Nutrição 
para a Terceira Idade”. No 
dia 15 de junho, acontece-
rá, a partir das 9 horas, uma 
caminhada pela paz, com 
saída da praça Monsenhor 
Marcondes. Os números 

de ocorrência de violência 
contra a pessoa idosa mui-
tas vezes não revela o gran-
deza do problema. Este 
tipo de violência na maio-
ria das vezes é repetitivo e 
contínuo, causando grande 
sofrimento psíquico, como 
medo e tensão, revelando 
doenças psicossomáticas 
e podendo leva-lo a óbito. 
Não é fácil para o idoso 
quebrar este silêncio, vis-
to que a maioria dos casos 
acontece no âmbito fami-
liar e são praticados pelos 
seus companheiros, filhos,  
n e t o s ,  
parentes próxi-
mos ou cuidador. 
 A violência, algumas ve-
zes, revela ao idoso o sen-
timento de incapacidade 
de enfrentar o problema, 
 levando-o à soli-
dão e ao isolamento 
e, consequentemente, 
 a desenvolver um quadro 
depressivo grave.

Pinda inicia II  
Campanha de  

Enfrentamento da  
Violência contra o  

Idoso

A Prefeitura realiza pe-
riodicamente a manu-
tenção de todas as estra-
das rurais do município.  
Na última semana, de 3 
a 6 de junho, a equipe da 

Secretaria de Obras – De-
partamento de Serviços 
Municipais – esteve re-
alizando o serviço nas 
estradas do Sertãozinho,  
dos Mirandas, 

 Sebastião Vieira Ma-
chado e do Pinga.  
Essa ação ajuda a conser-
var as vias e facilitar a vida 
dos motoristas que por elas 
transitam.

Pindamonhangaba:
 Estradas rurais  

recebem manutenção da 
Prefeitura

Na coletiva de impren-
sa, realizada nesta manhã 
(10), autoridades da Ar-
quidiocese de Aparecida 
e do Santuário Nacional 
divulgaram detalhes sobre 
a visita do Papa Francisco 
a Aparecida (SP). Será a 
primeira atividade oficial 
do Santo Padre, integrando 
a agenda do Pontífice du-
rante a Jornada Mundial da 
Juventude Rio2013. Dom 
Raymundo Damasceno 
Assis, cardeal arcebispo 
de Aparecida, Dom Darci 
José Nicioli, bispo auxi-
liar de Aparecida, e padre 
Domingos Sávio, reitor 
do Santuário Nacional, fa-
laram sobre o sistema de 
segurança e os detalhes 
da Santa Missa que será 
presidida pelo Papa em 24 
de julho. Dom Darci José 
adiantou que a comitiva 
de segurança do Vaticano, 
que esteve no Santuário 
no último sábado (08), fez 
apenas um pedido: “Solici-
taram que todas as lomba-
das das ruas e avenidas se-
jam retiradas para facilitar 
o trajeto do papamóvel”.
As autoridades também in-
formaram que o percurso a 
ser realizado terá duração 
de 45 minutos, aproxima-
damente: “Será um trajeto 
bem lento, para que todos 

tenham a oportunidade de 
vê-lo. O público ficará dis-
tante alguns metros, devi-
do às barreiras, mas todos 
verão o pontífice passar”, 
garantiu o bispo auxiliar. 
O tempo estimado não 
inclui a possibilidade de 
quebra de protocolo, como 
tem ocorrido na Praça São 
Pedro, quando Francisco 
desce do carro para saudar 
os fiéis, podendo ser esten-
dido. Outra possibilidade 
é que os devotos que par-
ticiparão da missa deverão 
passar por dectetores de 
metais, caso a celebração 
aconteça no espaço inte-
rior da igreja. Liturgia - 
Antes da Missa Solene, o 
Papa adentrará na Capela 
dos Apóstolos onde terá a 
oportunidade de venerar a 
Imagem de Nossa Senhora 
Aparecida. “O Papa quer 
que esta visita seja um mo-
mento íntimo, como devo-
to de Nossa Senhora. Ve-
mos nisso uma vontade do 
Papa em renovar seu pon-
tificado e oferece-lo à San-
ta”, disse Dom Raymundo 
Damasceno Assis, Cardeal 
Arcebispo de Aparecida. A 
Missa Solene será conce-
lebrada pelos bispos que 
acompanharem o Santo Pa-
dre, além dos bispos brasi-
leiros que desejarem parti-

cipar: “Evidentemente, nós 
entendemos que o número 
de concelebrantes não será 
tão grande, já que a maioria 
já estará no Rio de Janeiro, 
em razão da JMJ”. O texto 
que o Papa utilizará será o 
mesmo utilizado no dia da 
Padroeira do Brasil: “Será 
uma festa própria de Nos-
sa Senhora Aparecida, com 
paramentos brancos, já que 
será uma missa solene, tí-
pica do dia 12 de outubro”, 
disse Dom Damasceno. 
O cardeal informou ainda 
que a Comitiva de Liturgia 
do Vaticano, chefiada por 
Monsenhor Guido Marini, 
voltará ao Santuário cerca 
de dois dias antes da che-
gada de Francisco para ofe-
recer treinamento àqueles 
que estarão próximos ao 
Santo Padre. Isso inclui o 
credenciamento que ficou 
a cargo de uma comissão 
presidida por Dom Darci 
Nicioli. “Todos os diáco-
nos, padres e bispos que 
chegarem perto do pontí-
fice estarão credenciados, 
além dos que vão aten-
dê-lo no Seminário. Auto-
ridades que participarão,  
como governa-
dor e o prefeito, 
 serão creden-
ciados também”,  
explicou Dom Damasceno.

Autoridades 
revelam detalhes 
sobre a visita do 

Papa a  
Aparecida

O Abrigo Municipal de 
Animais e a Associação 
Centopeia realizaram, no 
sábado (8), mais uma Fei-
ra de Adoção de Animais, 
desta vez, no Largo do 
Quartel. Na oportunidade, 
mais cães e gatos tiveram 
a chance de ser adotados 
por famílias que lhes da-
rão carinho e os cuidados 
necessários. A família de 
Éder Araújo, Camila e Eli-
sa adotou um filhotinho da 
cor preta. Eles já têm um 

pinscher e decidiram ter 
mais um, porque acredi-
tam que é importante ter 
cachorro em casa onde se 
tem crianças e jovens. Foi 
a menina quem escolheu o 
cachorrinho. “Adotar um 
cão é mais humano do que 
comprar”, afirmou Éder. 
Anteriormente, a família 
já havia adotado dois cães 
para presentear os sobri-
nhos que moram no Rio de 
Janeiro. Outra pessoa que 
adotou um animalzinho foi 

Franciele Monteiro. Ela já 
teve dois cães, que mor-
reram, e agora decidiu ter 
cachorro novamente, então 
foi adotar. Sua escolhida 
foi uma cadelinha, que ela 
deu o nome de Lola. “É 
melhor adotar do que com-
prar. Eles ficam olhando 
com aquele olhar de ‘me 
leva, por favor’”, disse. A 
próxima doação de animais 
será realizada neste sábado 
(15), a partir das 9 horas, 
na Estação ArteDuvale.

Pindamonhangaba: 
Mais cães e gatos são 

adotados em feira

Paraibuna: comemora
347 anos de história

Paraibuna comemora seus 
347 anos com uma fes-
ta, que acontecerá entre 
os dias 07 e 16 de junho.  
A Prefeitura de Paraibu-
na organizou uma série de 
eventos, que movimentarão 
a cidade, em parceria com 

a Fundação Cultural “Be-
nedicto Siqueira e Silva” 
e  o Conselho Municipal 
de Turismo – COMTUR.  
Os pontos altos da festa 
ocorrerão nos dias 12,13 
e 16 de junho, quando 
acontece o show da du-

pla sertaneja Teodoro 
e Sampaio (no dia 12),  
atividades esportivas e 
culturais (no dia 13) e os 
festejos religiosos do pa-
droeiro da cidade, San-
to Antônio, (no dia 16).  
Confira a Programação:

Palco Cultura (Praça Matriz)

Dia 07/06/2013: 
18hs –  Abertura Feitur.
Abertura Exposição Fotos “70 Festas”.
Lançamento do livro Memórias de José Déia”
20h30m – Amigos da Cantoria (Seresteiros de 
Paraibuna)

 Dia 08/06/2013
15hs – Nandilon & Guilherme
20h30m – Pioneiro & Milton Mauro
 
Dia 09/06/2013
15hs – Os Caipiras
20h30m – Duetada de Viola
 
Dia 10/06/2013
20h30m – Dênis & Douglas
 
Dia 11/06/2013
20h30 – Na Bossa
 
Dia 12/06/2013
20h30m – Bem Brasil
21h30m – Retreta com a Corporação Musical 
São Benedito
 
Dia 13/06/2013
20h30m – Grupo Chão Caipira
21h30m – Beto Jaguary (Kaipira Antenado)
 

Dia 14/06/2013
20h30m – Banda Oaska
21h30m – Eduardo Rennó e Banda Fuá
 
Dia 15/06/2013
10hs – Apresentação Oficina de Práticas Corpo-
rais Chinesas
16hs – Palmeiral, Dedé Mesquita e Genilson
21h30 – Tuia Lencioni (Jardim Invisível)
 
Dia 16/06/2013
12hs – Roda de Cantoria – Zé Ernesto e Amigos
15hs – Apresentação Oficina Danças Populares
16hs – Nilton Blau e Kardec  Gonzaga ( Fole e 
Viola)
 
Palco da Festa (Largo do Mercado)
Dia 08/06/2013
20h30m – Márcio de Oliveira e Leonardo Ferra-
cioli
21h30m – Beto Quadros (Músicas do Brasil)
 
Dia 09/06/2013
12hs – Apresentação  Oficina de Balé
14hs – San Petter
15hs – Os Nosthalgicos
16hs – D’água Preta
17hs – Clube dos Canalhas
 
Dia 10/06/2013
20h30m – Grupo Chão Caipira
21h30m – Phil Cérebro Enlatado & Os Decibéis

Festa de 
Santo Antônio 2013 

anuncia 
programação de shows 

para mês de junho

Para o início do mês de 
junho, a Prefeitura muni-
cipal, em parceria com a 
Paróquia de Santo Antô-
nio, organizou uma pro-
gramação que promete 
animar ainda mais o in-
verno nas montanhas. 
Considerada como a maior 
festa religiosa de nos-
so município, e uma das 
maiores festas religiosas 
da região, a Festa de San-
to Antônio encontra-se em 
sua 153ª edição, comemo-
rando assim o aniversário 
de 152 anos do municí-
pio de Santo Antônio do 
Pinhal. Para celebrar em 

grande estilo essa data tão 
especial, a Prefeitura Mu-
nicipal, através da Secreta-
ria Municipal de Turismo,  
organizou uma agenda 
com shows que aconte-
cerão para movimentar o 
povo pinhalense e espan-
tar o frio do início do in-
verno na Serra. Como nos 
últimos anos, a Festa pro-
mete atrair grande número 
de visitantes de cidades 
vizinhas, que procuram 
Santo Antônio do Pinhal 
para curtir com suas fa-
mílias o clima agradável 
e seguro que nossa queri-
da Estância oferece à to-

dos. Além dos shows, ou-
tra interessante atração da 
data será o Desfile Cívico 
de Aniversário da cidade,  
que este ano promete ho-
menagear os 153 anos de 
história do município re-
contada por alunos das 
escolas municipais em 
diferentes passagens na 
avenida do desfile. Para 
engrandecer ainda mais 
o evento, outro destaque 
do desfile ficará por con-
ta das tropas e veículos 
do Exército Brasileiro, 
além da apresentação do 
Canil da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo.

CONVITE A POPULAÇÃO 
TREMEMBEENSE PARA 5ª 

CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
O Conselho Municipal 
de Assistência Social e 
a Secretaria de Ação So-
cial convida a população 
tremembeense para a 5ª 
Conferência Municipal 
de Assistência Social da 
Estância Turística de Tre-

membé com o tema: “A 
gestão e o financiamento 
na efetivação do SUAS“. 
A participação de todos é 
essencial para juntos cons-
truirmos uma cidade cada 
vez melhor. Data: 21 de 
junho de 2013. Horário: 

08h00. Local: Salão da 
Basílica do Senhor Bom 
Jesus. Praça Padre Luiz 
Balmes, S/N Centro Tre-
membé/SP. Inscrições pelo  
telefone (12) 3674-3660 
ou no e-mail: social.sau-
de@tremembe.sp.gov.br.

Seminário trará orientações 
sobre empreendedorismo, 
marketing e finanças a em-
presários do setor de serviços.  
O Sebrae-SP promove en-
tre os dias 19 e 21 de ju-
nho no Ciesp Taubaté o 
seminário Aprender a Em-
preender, que tem como 
público-alvo os empresá-
rios do setor de serviços.  
O curso é voltado a inte-

ressados em iniciar um 
negócio que queiram  
adquirir noções básicas 
de como gerir um em-
preendimento e aos pro-
prietários de pequenos 
negócios que almejam 
capacitação em empreen-
dedorismo e que precisam 
repensar sua empresa.  
Nos três dias do seminá-
rio gratuito os participan-

tes vão passar por 24 ho-
ras de atividades focadas 
no empreendedorismo,  
a d m i n i s t r a ç ã o ,  
marketing e finanças.  
As vagas são limitadas e os 
interessados devem fazer 
as inscrições por telefone.  
Inscrições pelo telefone 
0800 570 0800 e mais 
informações pelo  
(12) 3621-5223.

Sebrae-SP realiza 
seminário Aprender a 

Empreender em 
Taubaté

Os municípios da região 
do Vale do Paraíba estão 
nesta semana com 653 
oportunidades de trabalho 
no programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego. A 
agência pública e gratuita 
é coordenada pela Secre-
taria do Emprego e Rela-
ções do Trabalho em par-

ceria com o Ministério do 
Trabalho e Emprego. As 
vagas são para as áreas de 
serviços, comércio, cons-
trução civil, entre outras. 
Os destaques são 34 vagas 
para vigilante em diversos 
municípios, 18 para gar-
çom em Campos do Jor-
dão e 20 para atendente 

de balcão em Aparecida. 
Para se cadastrar, o traba-
lhador deve criar login e 
senha no site do programa 
Emprega São Paulo. Outra 
possibilidade é ir pesso-
almente a um PAT (Posto 
de Atendimento ao Tra-
balhador) com RG, CPF, 
Carteira de Trabalho e PIS.

Vale do Paraíba tem 
mais de 650 vagas no 
Emprega São Paulo
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Atenção:
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.
Aviso Não Existe Falta de Jornais para demanda 
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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 Gal-
vao 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 Se-
nhora 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 rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá
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Curiosidades
Deixar de jantar ajuda a emagrecer? Mentira. Ninguém provou que isso acontece e 
a maioria das nutricionistas acredita que esse conceito é outra lenda.
Chá verde ajuda a perder peso? Verdade. Por conter cafeína e catequinas, o chá 
preto acelera o metabolismo e auxilia na diminuição da gordura corporal.
Os vegetarianos têm problemas de anemia, por carência de ferro? Mentira. O que 
acontece é que o ferro de origem vegetal é mais sensível aos fatores que estimulam 
e inibem a sua absorção. A dieta vegetariana costuma ser até mais rica em ferro do 
que a carnívora.
Em Portugal, Papai Noel é conhecido como Pai Noel? Verdade. Em Portugal cha-
mamos o Papai Noel de Pai Noel.
O trenó do Papai Noel é puxado por 6 renas? Mentira. São 8 renas. Os nomes das 
renas, em inglês, são: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet e Cupid. Já dissemos 
que são 8 renas, portanto, faltam os nomes de duas: Donder e Blitzen.
Jesus é chamado de Jesus de Nazaré porque nasceu em Nazaré? Mentira. Jesus 
nasceu em Belém, na Judéia. Nazaré é a cidade onde Jesus passou a maior parte de 
sua vida, desde quando voltou do Egito, em algum ponto de sua infância, até os 30 
anos de idade.

Humor
Os presos estavam no pátio de uma grande penitenciária no interior de Minas Ge-
rais, quando ouvem a diretora no alto falante:
- Tenção campadi vagabundi! Chega di moleza! Queru tudumundi vassôra nas mão 
limpanesse chiquêro qui ocês mora. Queru tudinho bem limpim módiqui aminhã 
nóis vai recebê ministrus e comitiva!
Um dos presos comenta com o colega ao lado:
- Téquinfim prendêro os fias das mães!
O caipira pergunta para o sobrinho da cidade:
- Ô fio! Me mata uma curiosidade minha! É verdade que essa tal lei da gravidade é 
qui dêxa as pessoa em pé no chão?
- Sim tio! Se não fosse a lei da gravidade, nós flutuaríamos no espaço.

E o caipira, coçando a cabeça:
- Agora mi ixplica uma coisa: Com é que tudu mundu fazia antes dessa tal lei ser 
aprovada?
O pai dá uma bronca no caseiro:
- Olha seu José, não deixa sua cadela entrar novamente na minha casa, ela está 
cheia de pulgas.

No mesmo instante o caseiro vira pro bicho e diz:
- Teimosa! Vê se não entra na casa do patrão porque lá tá cheio de pulgas.

O ex-presidente (Lula) conversa com a ex-primeira dama sobre a gripe aviária:
- Eu tô ficando preocupado com essa tal gripe aviária.
- Ué! Mas por quê?
- É que eu não vou poder mais saborear um franguinho e eu adoro... 
- Calma, meu bem! Dizem que essa gripo só da Ásia.
- Tá vendo só? Bem na parte do frango que eu mais gosto de comer.
Mensagens
Sete belas lógicas
1 – Faça as pazes com o seu passado, assim você não estragará o seu presente.
2 – O que os outros pensam de ti não lhe diz respeito.
3 – O tempo cura quase tudo. Dê tempo ao tempo.
4 – Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo.
5 – Não compare sua vida com as dos outros. Você não tem ideia de como foram 
talhados.
6 – Pare de pensar muito. Você não precisa saber todas as respostas.
7 – Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo.
Aprendemos que para evoluir como ser humano é preciso praticar o bem. Por isso, 
conhecemos de cor as virtudes que englobam a bondade, como: compaixão, gene-
rosidade, solidariedade, tolerância e paciência. Porém, nem todos sabem usar essas 
qualidades na dose certa. Há uma grande diferença entre ser bom e ser ingênuo. E 
é muito importante que essa diferença seja estabelecidas. Primeiro, lembre-se de 
que a boa ação não pode prejudicar quem a pratica. Segundo, o ato não pode tirar 
do outro a responsabilidade de si mesmo.

Miscelânea

Pensamentos
O horizonte mais intenso é o da esperança.
Na terra nasce o amor, no céu ele floresce.
Há amor sem felicidade, mas nunca felicidade sem amor.
Devemos nos juntar uns aos outros: é uma lei da natureza.
O desejo é o ponto de partida para todas as realizações.
Devemos pedir o impossível para obter o melhor possível.
A justiça é a bondade medida em milímetros.
A justiça de quem odeia é a raiva dos fariseus.
A justiça é a verdade em ação. 
Somente quem feriu um coração será capaz de curá-lo.
Todo acontecer traz a certeza de que tudo tem um recomeço.
Amizade é amor sem asas.
Na amizade nada deve ser fingido.
O amor pede, a amizade dá.
Ninguém é bom por acaso, a virtude deve ser aprendida.
Não acuses a natureza, ela faz a sua parte, agora faça a sua.
Adultério é o que une três pessoas sem uma saber.
Quem é temido por muitos, deve temer a todos.
A perfeita razão foge de qualquer extremismo.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara muito chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Perder o entusiasmo provoca rugas na alma.
O êxito é fácil de obter, o difícil é merecê-lo.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as batatas maiores.
Um pequeno vazamento, eventualmente, afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os cirurgiões, seus erros são fatais.

Leia e Anuncie
A Gazeta dos Municípios 

12 3672 2257
www.agazetadosmunicipios.com.br

Objetivo do projeto é con-
tribuir com a geração de 
renda para os catadores, 
além de colaborar com a 
preservação do meio am-
biente. Os acadêmicos do 
curso de Engenharia de 
Produção Mecânica da 
Faculdade Anhanguera de 
Taubaté (unidade 2) desen-
volveram uma Bicicleta 
Coletora de Materiais Re-
cicláveis. A iniciativa visa 
colaborar com o sustento 
dos coletores de papel, alu-
mínio, sucatas, entre ou-
tros resíduos. Para a exe-
cução do projeto, os alunos 
realizaram entrevistas com 
os catadores para levantar 
suas necessidades e tam-

bém tiraram fotos das ferra-
mentas utilizadas por eles.  
Depois desta etapa, sur-
giu a ideia de conceber 
essa bicicleta especial, 
que contem os utensílios 
necessários para a coleta 
dos materiais, além de um 
espaço para propagandas.  
vPara isso, foi instala-
da também uma fonte de 
energia e um alto-falante. 
Um dos catadores foi se-
lecionado para colaborar 
de maneira mais próxima 
com a realização da ex-
periência. “Foram feitos 
diversos testes com a bi-
cicleta para garantir a se-
gurança dos coletores”, 
afirmar o professor Odair 

de Assis, que acompanhou 
a execução do projeto. A 
bicicleta foi entregue em 
junho, em comemoração a 
semana do meio ambiente. 
“Além dos estudantes co-
locarem em prática os co-
nhecimentos que adquiri-
ram em sala de aula, eles 
estão exercitando a res-
ponsabilidade social, e isso 
é muito importante para a 
formação desses futuros 
profissionais” comenta a 
diretora da Faculdade, pro-
fessora Daniela Baroni.  
A Anhanguera de Tauba-
té (unidade 2) fica lo-
calizada na Avenida 
Charles Schnneider, 585 
(Pq. Senhor Bonfim).

Estudantes da 
Anhanguera de Taubaté 
desenvolvem bicicleta 

coletora de material 
reciclável

Em tempo de 
internacionalização da 
literatura, Festival da 
Mantiqueira volta-se 

para o "senso de lugar"

Num momento de conexão 
global, internacionaliza-
ção e busca de linguagens 
universais, o VI Festival 
da Mantiqueira – Diálogos 
com a Literatura busca re-
fletir como o tempo e o lu-
gar influenciam a produção 
literária. Realizado pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo, de 14 a 16 de junho, 
no distrito de São Francis-
co Xavier (a 138 km de 
São Paulo), o festival tem 
como tema central as "Re-
giões da Literatura". Toda 
a programação é gratuita e 
começa com um show de 
Toquinho em homenagem 
a Vinicius de Moraes, que 
em 2013 completaria 100 
anos. No texto de apre-

sentação do Festival, o 
curador Heitor Ferraz traz 
trecho da palestra condu-
zida por Wim Wenders no 
Brasil há alguns anos, que 
explica um pouco mais 
o que norteia esta edição 
do encontro literário: "...o 
senso de lugar foi o que 
me preencheu com a doce 
curiosidade de descobrir o 
mundo", afirmou o cine-
asta. "A preocupação em 
retratar o país de dentro, 
buscando as experiências 
locais, tem revelado as 
possibilidades de uma lite-
ratura cada vez mais forte 
e que pode se impor muito 
além de nossas fronteiras", 
explica o curador. Como 
já dizia o cronista Paulo 

Mendes Campos, ao falar 
sobre Grande Sertão: Ve-
redas, de Guimarães Rosa, 
"as regiões compõem o 
mundo e o definem, como 
o tecido celular define o 
órgão e organismo". Para 
dar conta deste panorama, 
foram organizadas cinco 
mesas, com prosadores, 
poetas e críticos literários. 
Os encontros serão me-
diados pelo escritor e tra-
dutor Tiago Novaes, fina-
lista do Prêmio São Paulo 
de Literatura em 2008. O 
Festival abre espaço para 
os autores locais e conta 
com programação musical 
e infantil. A programação 
completa está no www.fes-
tivaldamantiqueira.com.br.

TREMEMBÉ
DIA DOS NAMORADOS: 

ESFs DA CIDADE 
FAZEM TESTE RÁPIDO 

DE SÍFILIS 
GRATUITAMENTE

A Secretaria de Saúde in-
forma que entre os dias 12 
e 14 de Junho estará fazen-
do teste rápido de sífilis 
gratuitamente em todas as 
unidades de ESF e Cen-

tro de Saúde. Os exames 
fazem parte da campanha 
de preservação para o dia 
dos namorados. Na sexta 
feira (14) às 14h00 have-
rá uma palestra ministrada 

pela OAB de Tremembé 
para esclarecer direitos da 
melhor idade. O evento 
acontece na Rua Lorena, 
nº 150, Jardim Santana. 
P a r t i c i p e !

O prefeito Vaqueli con-
vocou os vereadores para 
uma importante reunião 
na manhã desta segunda 
feira (10) na sede da pre-
feitura, onde apresentou a 
situação atual de algumas 
obras a serem executadas 
no município, discutiram 
sobre projetos enviados 
para Câmara Municipal 
e fizeram um balanço da 
real situação da prefeitura,  
avanços e desafios após 
um pouco mais de cin-
co meses de governo. 
Vaqueli iniciou a reu-
nião com a presença de 
oito vereadores, Adriano,  
Alexandre Couto, Alex 

Trabijú, Tatá Vargas, 
Carlinho de Lima, Me-
tralha Jr, Charles do Su-
permercado e Silvinho.  
O prefeito se colocou a 
disposição dos parlamen-
tares, “quero contar com 
a ajuda de todos vocês, 
quando tiverem reivindica-
ções da comunidade, pre-
ciso que venham até mim e 
apresentem, estamos com 
as portas abertas a todos os 
vereadores sem distinção, 
quero a ajuda de vocês 
para fazermos uma ges-
tão para o povo tremem-
beense”, destacou Vaqueli. 
Alguns vereadores desta-
caram as dificuldades do 

município, no qual terão 
de ser tomadas medidas 
emergenciais por parte do 
poder executivo. Vaque-
li destacou que irá junto 
com o legislativo fazer um 
levantamento dos proble-
mas mais graves e irá re-
solve-los com prioridade.  
Outros assuntos foram 
abordados na reunião, 
dentre eles, a dificuldade 
financeira que a prefeitu-
ra enfrenta, dívidas dei-
xadas pela administração 
passada que foram parce-
ladas e muitas ainda não 
foram negociadas, po-
rém comprometem par-
te da renda do executivo.

TREMEMBÉ
PREFEITO FAZ
REUNIÃO COM

VEREADORES PARA APRE-
SENTAR

SITUAÇÃO ATUAL DE 
OBRAS NA CIDADE

O governo da presidenta 
Dilma Rousseff teve apro-
vação de 54,2% da po-
pulação, aponta pesquisa 
feita pelo Instituto MDA 
e divulgada ontem, dia 11, 
pela Confederação Nacio-
nal dos Transportes (CNT). 
O número é inferior aos 
56,6% registrados no úl-

timo levantamento, em 
agosto de 2012. Além dis-
so, o levantamento mostra 
que 73,7% dos entrevista-
dos avaliam como positivo 
o desempenho pessoal da 
presidenta. O percentual é 
inferior aos 75,7% regis-
trados na última pesquisa. 
No total, 20,4% desapro-

vam a gestão de Dilma. 
Apesar da queda na po-
pularidade, a presidenta 
Dilma “ainda mantém al-
tos índices de aprovação, 
com reflexo em elevado 
percentual de intenção de 
voto, o que a torna, hoje, 
favorita à reeleição”, in-
forma o documento.

Governo Dilma tem 54,2% de 
aprovação, mostra pesquisa
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